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�រម�ក����ន��ុម��ឹក�ភិ�ល 

រ�យ�រណ៍���ំ��ំ ២០២១ ០២

“ក��ង�ម�ធ��រ�លន��យរបស់�ជរ��ភិ�ល 
កម��� ធ��រអភិវឌ�ន៍ជនបទ និងកសិកម� (ធ��រ 
ARDB) �នបន�អនុវត�កម�វ�ធីហិរ��ប��នពិ��ស��ង
យកចិត�ទុក�ក់ក��ងវ�ស័យកសិកម� �ើម�ី��រ និងជំរុញ
កំ�ើន��ដ�កិច�កម��� ”

 ��ំ២០២១ គឺ���ំ��លពិភព�ក�ំងមូល ក៏ដូច�����សកម��� កំពុង��ឹង��ងក��ង�រ��រ��ន�ព
��ដ�កិច� និងសង�ម ឱ�វ�ល�រក��ន�ព����តី�ើងវ�ញ និងព��មរស់��ម��បគន�ងថ�ី។ ពិត��កដ�ស់ 
វ�បត�ិកូវ�ដ-១៩ �នជះឥទ�ិពលអវ�ជ��នដល់��ន�ព��ដ�កិច� និងសង�ម����សកម��� ប៉ុ���វ�បត�ិ��ះ មិន�នប��ក់
នូវកិច�ខិតខំ��ឹង��ងរបស់�ជរ��ភិ�លកម��� ក��ង�រជំរុញ�រអភិវឌ�វ�ស័យកសិកម� �ះ��។ ផ��យ�វ�ញ វ�បត�ិ��ះ 
�នប��ើតឱ��ន��នវុត��ពស��ប់�រអភិវឌ�វ�សយ័កសកិម��កម����ំងទហំំ���រវ�ន�ិគ�ើ���ដកីសកិម� 
និងប���ក��សក��ង�រ�ំដុះ។ ធ��រ ARDB ��ល����ធិ�ររបស់��សួង��ដ�កិច� និងហិរ��វត�� កំពុងអនុវត�
�លន��យ��រ��ដ�កិច���យវ�បត�ិកូវ�ដ��ងយកចិត�ទុក�ក់បំផុត �មរយៈ�រប���ញហិរ��ប��នពិ��ស។ 
�លទ�ផល ធ��រ ARDB  �នប���ញមលូនិធិហរិ��ប��នពិ��ស��ះ ��ល�ន��បដណ�ប�់ើ�រព��កី�រ�ដុំះ
ប���-����ើ, �រ�វប�កម�, �រចិ��ឹមសត�, និង�រ�����ផលិតផលកសិកម� �ើយ�ជរ��ភិ�ល ���បន��រយកចិត�
ទុក�ក់��ំ�ដល់វ�ស័យ�ទិ�ព ��លក��ង�ះក៏�នវ�ស័យកសិកម� ផង��រ។  �រអនុវត��លន��យហរិ��ប��ន
ពិ��សរបស់�ជរ��ភិ�ល ក��ង��ំ២០២០ និង២០២១ �ន�រ�ំ����ង��ំងពី���កសិករ សហគមន៍កសិកម� និង
សហ��សធុនតូច និងមធ�មក��ងវ�ស័យកសិកម�។ 
 ��ប�ម��បខណ�យុទ����� និងកម�វ�ធី��រ និងជំរុញកំ�ើន��ដ�កិច�កម����មួយកូវ�ដ-១៩ �មគន�ង
����តី�ពថ�ីស��ប់��ំ ២០២១-២០២៣, ធ��រ  ARDB  ���បន�អនុវត��លន��យរបស់�ជរ��ភិ�ល
�យយកចិត�ទុក�ក់ និងអនុវត��ម��ន�រ�ជីវកម� ៣ ��ំរ�កិល (២០២២-២០២៤) �ើម�ីស��ច�ម�ល�
របស់ធ��រ។
 ក��ង�ម����ន��ុម��ឹក�ភិ�ល��ធ��រ ARDB ខ��ំសូម�តសរ�ើរ និងសូមអរគុណដល់ស�ជិក
��ុម��ឹក�ភិ�ល, ��ក់ដឹក�ំ និងបុគ�លិក��ប់�ន់��ក់��ធ��រ ARDB ��ល�នខិតខំ��ឹង��ងបំ��ញ�រកិច�
��ងសកម�ក��ង�រអនុវត��លន��យរបស់�ជរ��ភិ�ល និងបំ��ញ��សកកម�របស់ធ��រ �ើម�ី��ះ��ន់
�ល�រួម គឺ�ើម�ីកសិករ និងអភិវឌ�ន៍��ដ�កិច�សង�ម។   

រស់ សីល��
រដ����ធិ�រ��សួង��ដ�កិច� និងហិរ��វត��

និង����ន��ុម��ឹក�ភិ�ល ��ធ��រអភិវឌ�ន៍ជនបទ និងកសិកម�



�រម�ក�អគ��យក

រ�យ�រណ៍���ំ��ំ ២០២១ ០៣

 �ើ�ះបី�ក��ង��ំ២០២១ វ�បត�ិកូវ�ដ-១៩ ���បន�ជះឥទ�ិពលអវ�ជ��នដល់��ដ�កិច�សកល ក៏ដូច�

��ដ�កិច�����សកម���ក៏�យ, ធ��រ ARDB ���បន��ើរតួ�ទី�ន��ងល�ក��ង�រអនុវត��លន��យរបស់

�ជរ��ភិ�ល �ពិ��ស�រអនុវត�នូវ�រផ�ល់ហិរ��ប��នពិ��សរបស់�ជរ��ភិ�លក��ង�រ��រ និងរក�លំនឹង

�ជីវកម�របស់���កសិករ, សហគមន៍កសិកម�, និងសហ��សធុនតូច និងមធ�មក��ងវ�ស័យកសិកម�។ ក��ង��ំ២០២១ 

ធ��រ ARDB ស��ច�ននូវសមិទ�ផលធំៗមួយចំនួន ដូច�៖ (១) សំ�ៀតឥណ�នសរុប�ន�ើន�ើងរហូតដល ់

៣០២ �នដុ��រ���រ�ក ��ល�នកំ�ើន ២១,៧៥% �ៀបនឹង��ំ២០២០។ (២) ចំនួនគណនី��ក់ប��ើ�ន

កំ�ើនចំនួន ៧៣% ��លកំ�ើន��ះ �ើត�ើង�យ�រ��កំ�ើនគណនី��ក់ប��ើសន�ំ និងគណនី��ក់ប��ើ

�ន�លកំណត់ និងសមតុល���ក់ប��ើ�ន�លកំណត់កំ�ើនចំនួន ១១៨,២៩%។ (៣) �រ�ក់ឱ�ដំ�ើរ�រ

នូវ���កម�ហរិ��ប��ន�ណិជ�កម� ��ល����កម�មយួជួយស���ល និងជំរុញដល់�រ��ំ�ញនូវផលិតផលកសិកម�

របស់កម���។ (៤) �រព��ីកប��ញ�រ��ល័យចល័ត ��មប����ត�ចំនួន ១០ រួម�ន៖ ��ត��ត់ដំបង, ��ត�

ប��យ�នជ័យ, ��ត�ឧត�រ�នជ័យ, ��ត��ធ��ត់, ��ត�កំពង់ធំ, ��ត���ះវ��រ, ��ត�����ង, ��ត�ត��ងឃ��ំ, ��ត����វ, 

និង��ត�ស�ឹង��ង។ (៥) �រប��ើនកិច�សហ��តិបត�ិ�រ�មួយ��ប័ន�តិ និង��គូអភិវឌ�ន៍ ក��ង�ល�ព��ីក

វ��ល�ពក��ង�រផ�ល់ហរិ��ប��ន និងចូលរួមចំ��កក��ង�រស��ច�ននូវ�ល��រអភវិឌ���កប�យចីរ�ព។ 

 �យ���ក�ម��នទីចង��លផ��វរយៈ��ល ១០ �� ំរបស់ធ��រ ARDB និង�របន�អនុវត��លន��យរបស់

�ជរ��ភ�ិលក��ង�រជំរុញវ�ស័យកសិកម� ក��ង�ល��ើកកម�ស់ជីវ�ពរស់�របស់���កសិករ  និងអភវិឌ�ន៍��ដ�កិច�

សង�ម, ក��ង��២ំ០២២ �ងមខុ��ះ ធ��រ ARDB �នកំណត់ដំ�ើរ��ះ�មខុរបស់ខ��ន��ងច�ស់�ស់ក��ង��ន�រ

�ជីវកម�ចម�ងៗ ដូច� (១) ជំរុញ��សិទ��ពក��ង�រអនុវត��លន��យរបស់�ជរ��ភិ�ល និងប��ើនកចិ� 

សហ��តិបត��ិរ�មយួ��គូអភវិឌ�ន៍�តិ និងអន�រ�តិ, (២) ជំរុញ�រ��ើបរ�វត�កម����កសិករ ��កសិករសហ��និ, 

“ធ��រ ARDB ���បន�ព��ីកនូវទំហំ និងវ��ល�ព 

��តិបត�ិ�រធ��រ ក��ង�រផ�ល់ហិរ��ប��ន �ើម�ី�ំ��

ដល់������ក់ផលិតកម� កសិកម� និងកសិ-ឧស�ហកម� 

�ះបីក��ង��ន�ព��វ�បត�ិកូវ�ដ-១៩ កំពុងរ�ក�ល�ល

ក៏�យ។”

សមិទ�ផលក��ង��ំ២០២១

ទស�នវិស័យស��ប់��ំ២០២២ របស់ធ��រ ARDB 



�រម�ក�អគ��យក

រ�យ�រណ៍���ំ��ំ ២០២១ ០៤

(៣) ជំរុញ�រ��ើបរ�វត�កម���ធ��រឌីជីថល �ំង���ក��តិបត�ិ�រ និង�រផ�ល់���កម�ជូនអតិថិជន, (៤) ជំរុញ

�រ��ើពិពិធកម���ភពទុន និង�រអនុវត�ឥណ�ន��តង, (៥) ជំរុញ�រ�ក់��ក់ប��ើ និងប��ើនសំ�ៀតឥណ�ន 

��ម�ំង��ើពិពិធកម�សំ�ៀតឥណ�ន, និង (៦) ជំរុញផលិត�ពអនុវត��រ�រ��កប�យវ���ជីវៈ�មរយៈ�រ

អភិវឌ�សមត��ពធន�នមនុស�។

 ���តក��ងឱ�ស��ះ ខ���ំទសូមស���ងនូវ�រ�រព និងអណំរគុណ��ង��ល��ចំ�ះ �ជរ��ភ�ិលកម��� 

��សួង��ដ�កិច� និងហិរ��វត�� និងធ��រ�តិ��កម��� ��ល��ង���ំ�� និងផ�ល់ទំនុកចិត�មក�ើ ធ��រ ARDB ។ 

ខ���ំទ ក៏សូម���ងអំណរគុណ��ង��ល��ចំ�ះ��មុ��កឹ�ភ�ិល ��ក់ដឹក� ំ��ល��ង����ំ� និងផ�ល់អនុ�សន៍ 

ល�ៗ ដល់ធ��រ ARDB និងសូមអរគុណដល់បគុ�លិកធ��រ�ងំអស់��ល�នខិតខំប�ំ�ញ�រ�រអស់ពីក��ងំ�យ

ចិត� ��ម�ំងអរគុណដល់អតិថិជន និង��គូអភិវឌ�ន៍�� ��ល�នចូលរួមសហ�រ�មួយធ��រ ARDB �ើ�រ

�ើកស��យ�រអភិវឌ�វ�ស័យកសិកម������សកម���។  

បណ�ិត � �ច

��តិភូ�ជរ��ភិ�លទទួលបន��ក�

អគ��យកធ��រអភិវឌ�ន៍ជនបទ និងកសិកម�



��ុម��ឹក�ភិ�ល

ឯកឧត�ម រស់ សីល��
���ន��ុម��ឹក�ភិ�ល

ធ��រ ARDB ���វ�នដឹក�ំ�យ��ុម��ឹក�ភិ�ល ��ល�នស�ស�ពចំនួន ០៧ រូប ដូច�ង��ម៖

 ឯកឧត�ម រស់ សីល��  បច��ប�ន��រដ����ធិ�រ��សួង��ដ�កិច� និងហិរ��វត��, �ស�ជិក��ឧត�ម
��ុម��ឹក���ដ�កិច��តិ និង����ន��ុម��ឹក�ភិ�ល��ធ��រ ARDB។  ឯកឧត�ម�ន�ប់��ើមប��ើតួ�ទី
ក��ងជួររ��ភិ�ល �ប់ពី��ំ១៩៨៥ ក��ង��សួង��� និង�មពល។ ���ំ១៩៩៤ ឯកឧត�ម�នប��ើ�រ�រក��ង
��សួង��ដ�កិច� និងហិរ��វត�� �យ�នតួ�ទី�អ�ក���តពិនិត�ហិរ��វត��។ �ប់ពី��ំ២០០២ ដល់��ំ២០០៥ 
ឯកឧត�ម ���វ�ន��ង�ំង�អនុ���ន�យក��ន��ន�រ�លន��យ��ដ�កិច��តិ និងហិរ��វត��។ 
�បពី់��២ំ០០៥ ដល់��២ំ០០៦ ឯកឧត�ម�នទទួលតួ�ទី����ន�យក��ន��ដ�កិច� និង�លន��យ
ហិរ��វត����រណៈ។ ប���មពី��ះ�ៀត ឯកឧត�ម��ប់�នបំ��ញ�រ�រ�ទី��ឹក��យក��តិបត�ិធ��រ 
ពិភព�កក��ង��ំ២០០៦ ដល់��ំ២០០៨។   ឯកឧត�ម���វ�ន��ង�ំង�អគ����ធិ�ររង ����សួង��ដ�កិច� 
និងហរិ��វត�� ប��បពី់ឯកឧត�មវ�ល��ឡបម់កពីប�ំ�ញ�រ�រ�ទី��កឹ��យក��តិបត�ធិ��រពិភព�ក �ើយ
ឯកឧត�ម���វ�ន��ង�ំង�អនុរដ����ធិ�រ��សួង��ដ�កិច� និងហិរ��វត�� ក��ង��ំ២០១៣។ ���ំ២០២០ 
ឯកឧត�ម���វ�ន��ង�ំង�រដ����ធិ�រ����សួង��ដ�កិច� និងហិរ��វត��។
 ឯកឧត�មក៏�អ�ករួមចំ��កក��ង�រ�ក់��ង�លន��យរបស់�ជរ��ភិ�ល ��ម�ំង��ប់�ន
បំ��ញ�រ�រ�����ា�រ��វ�ទ���នប���កវ�ទ�ភ�ំ��ញ����សួងអប់រ� យុវជន និងកី� ផង��រ។
 ឯកឧត�ម ទទួល�នបរ���ប�����កវ�ទ�����សង�មពី Penzas Institute of Pendagogy អតីត
សហ�ពសូ�ៀត ���ំ១៩៩២។ ���ំ២០០២ ឯកឧត�មទទួល�នបរ���ប���ន់ខ�ស់���កកិច��រអន�រ�តិ
��ប់��ងន��យ��ដ�កិច�ពី�កលវ�ទ�ល័យកូឡ�មប៊� ទី��ុងញ�វយ៉ក សហរដ����រ�ក។

រ�យ�រណ៍���ំ��ំ ២០២១ ០៥



��ុម��ឹក�ភិ�ល

 ឯកឧត�ម �ន វិ�ល  បច��ប�ន��រដ����ធិ�រ��សួងអភិវឌ�ន៍ជនបទ និង�ស�ជិក��ុម 
��ឹក�ភិ�ល ��ធ��រ ARDB។
 ឯកឧត�ម�នចូលប��ើ�រ�រក��ងវ�ស័យកសិកម��ប�់ងំពី��១ំ៩៩០ ដល់��២ំ០០៣ ��លក��ង�ះឯកឧត�ម
�នចូលរួមក��ងសកម��ព���ើនក��ង�រអភិវឌ�វ�ស័យកសិកម�។   ឯកឧត�ម�ម���ីប���ក��សក��ង�យក��ន
��ឿងយន�កសិកម� �យក��ន��������� និង�យក��នប�ណីយ និងស��រកសិកម� ����សួងកសិកម� 
រុ�����ញ់ និង���ទ។ ពី��ំ២០០៣ ដល់ ��ំ ២០០៨ ឯកឧត�ម��យករដ��ល��ខណ��នជ័យ 
�ជ�នីភ�ំ��ញ ពី��ំ២០០៨ ដល់��ំ២០១៩ ឯកឧត�ម�អនុរដ����ធិ�រ��សួងអភិវឌ�ន៍ជនបទ និង�ប់ពី
��ំ២០១៩ �រដ����ធិ�រ��សួងអភិវឌ�ន៍ជនបទ។ ��ពីបំ��ញ�រ�ររដ� ឯកឧត�ម�នបទពិ�ធន៍�រ�រ
ក��ងវ�ស័យឯកជន ក៏ដូច�អង��រ��រ��ភិ�លផង��រ។ �ប់ពី��ំ១៩៩៤ មកដល់បច��ប�ន� ឯកឧត�ម�
អគ����ធិ�រ��សហព័ន�និស�ិតប��វ័ន����ធិប��យ�កម��� (��មុ២២)។   ស��ប�់រសិក� ឯកឧត�មទទួល
�នបរ���ប���ន់ខ�ស់ពី�កលវ�ទ�ល័យច��ើនពហុប���កវ�ទ� ���ំ២០០៥ និងកំពុងបន���ក់បណ�ិត
វ�ទ�����ន��យ ��កលវ�ទ�ល័យ�សីុអឺរ�ុប �ើយឯកឧត�ម�នបំ��ញវគ�បណ��ះប��លសំ�ន់ៗ 
ផង��រ។

 ឯកឧត�មបណ�ិត � �ច ��តិភូ�ជរ��ភិ�លទទួលបន��ក�អគ��យក និង�ស�ជិក��ុម��ឹក�

ភិ�ល��ធ��រ ARDB។ ប���ម�ើមុខ�របច��ប�ន� ឯកឧត�មបណ�ិត��តិភូ� ស�ជិកឧត�ម��ុម��ឹក���ដ�កិច�

�តិ �នៈ��ើរដ����ធិ�រ និង�មជ�ត�ករ ����ុម��ឹក����ក��ល។ មុនចូលបំ��ញមុខ�រ� ARDB 
ឯកឧត�មបណ�តិ��តិភ�ូអគ��យករង��គណៈកម��រមលូប��កម����ន�នៈនិងបពុ�សិទ��ិ�ើ អនុរដ����ធិ�រ

(ទទួលបន��ក �យក��នកិច��រគតិយុត� និង�យក��ន���តពិនិត�អន�រ�រ�), ��ប់����ន�រ��ល័យទីផ�រ

ឯកឧត�ម �ន វិ�ល
ស�ជិក

ឯកឧត�មបណ�ិត � �ច
ស�ជិក

រ�យ�រណ៍���ំ��ំ ២០២១ ០៦



��ុម��ឹក�ភិ�ល

ហិរ��វត����យក��នឧស�ហកម�ហិរ��វត�� និង�ស�ជិក��ុម�រ�រប���ក��សក��ងវ�ស័យហិរ��វត���
តំ�ង��សួង��ដ�កិច� និងហិរ��វត����ម��បខណ����ន�ើ�រ�រអភិវឌ�ទីផ�រមូលធន ដូច���ុម  
�រ�រ ABMI, ACMF និង��រ��វូបនីយកម����កម�ហិរ��វត��។ ឯកឧត�មបណ�ិត��ប់�នចូលរួម��ើ��ចក�ី
��ងច�ប់ស�ីពីមូលប��រដ� និងច�ប់ស�ីពី�រ�ះផ�យ និងជួញដូរមូលប��ម�ជន ��ម�ំង�ស�ជិក��ុម 
�រ�រទទួលបន��ក�ៀបចំយុទ�����អភិវឌ�ន៍វ�ស័យហិរ��វត�� ��ំ២០០៦ ដល់ ២០១៥ និង២០១១ ដល់ ២០២០។ 
���ំ១៩៩៩ រហូតមកដល់��ំ២០០៣ ឯកឧត�មបណ�ិត�ម���ីច�ប់���សួងយុត�ិធម៌ និង���ប��ី���ត� 

�ះកុង។  ចំ�ះ��វត�សិិក�ឯកឧត�មបណ�តិ��តិភទូទួល�នបណ�តិ�លន��យ��រណៈមកពី�កល វ�ទ� 

ល័យកម��� (����សកម���) ���ំ២០២១ �យ�នប��ប់និ���បបទ “The Role of Securities Regulators 

in Efficient Supervision and Regulation of the Securities Market in Cambodia” និងបណ�ិត���ក
រដ��ល�ណិជ����� (DBA) មកពី�កលវ�ទ�ល័យ EU Business School (����សស�ីស) ���ំ២០១៨។  
ឯកឧត�មបណ�ិត��តិភូ ទទួល�នបរ���ប���ន់ខ�ស់���កច�ប់ មកពី Bond University (����សអូ���លី) 
���ំ ២០០២ �ើជំ�ញ��ព័ន��ណិជ�កម�ច�ប់អន�រ�តិ ��បខណ�ច�ប់អង��រ�ណិជ�កម�ពិភព�ក 
ដំ�ះ��យ����ព័ន�តុ��រ និង�រ�ៀបចំ��ព័ន��ះ��យវ��ទ និង បរ���ប��ច�ប់ ពី�កលវ�ទ�ល័យ
ភូមិន�នីតិ���� និងវ�ទ�������ដ�កិច� (LLB) ���ំ ១៩៩៨។

 ឯកឧត�ម �ន សុ��រ� ជំនួយ�រឯកឧត�មកិត�ិនីតិ�សលបណ�ិត ប៊�ន ឈិន ឧប�យករដ�ម���ី
���ំ�រ រដ�ម���ីទទួលបន��កទីស�ី�រគណៈរដ�ម���ី និង�អគ��យករង ��អគ��យក��នស��បស���លកិច��រ
���ក��ង និង�ស�ជិក��ុម��ឹក�ភិ�ល ��ធ��រ ARDB។ ឯកឧត�ម�នចូលប��ើ�រ�រ�ទីស�ី�រ
គណៈរដ�ម���ី�ប់�ំងពី��ំ២០០៦។ ���ំ២០០៦ ឯកឧត�ម�នបំ��ញ�រ�រ����ធរ�តិ�ះ��យ
ទំ�ស់ដីធ�ី �យ�ប់��ើមពីតួ�ទី�ម���ី���យក��នរដ��ល និងបុគ�លិក ��អគ����ធិ�រ��ន���ធរ�តិ
�ះ��យទំ�ស់ដីធ�ី, ����ន�រ��ល័យរដ��ល និងបុគ�លិក ���យក��នរដ��លនិងបុគ�លិក �ច��ះ
��ំ២០០៧ ដល់��ំ២០០៩ និង����ន�រ��ល័យអប់រ� និងអភិវឌ�ន៍ធន�នមនុស� ���យក��នទប់��ត់ 
ប��រ និងអប់រ� ��អគ����ធិ�រ��ន���ធរ�តិ�ះ��យទំ�ស់ដីធ�ី ក��ង��ំ២០០៩។ �ចុង��ំ២០០៩ 
ឯកឧត�ម���វ�ន��ង�ំង�អនុ���ន�យក��នទប់��ត់ ប��រ និងអប់រ� ��អគ����ធិ�រ��ន���ធរ�តិ
�ះ��យទំ�ស់ដីធ�ី។ 

ឯកឧត�ម �ន សុ��រ�
ស�ជិក

រ�យ�រណ៍���ំ��ំ ២០២១ ០៧
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 ���ំ២០១៣ ឯកឧត�ម���វ�ន��ង�ំង�ជំនួយ�រ ឯកឧត�មឧប�យករដ�ម���ី���ំ�រ រដ�ម���ីស�ីទី
ទទួលបន��កទីស�ី�រគណៈរដ�ម���ីប���ម�ើមុខ�រ�អនុ���ន�យក��នទប់��ត់ ប��រ និងអប់រ���អគ����ធិ- 

�រ��ន���ធរ�តិ�ះ��យទំ�ស់ដីធ�ី។   ���ំ២០១៨   ឯកឧត�ម���វ�ន��ង�ំង�អគ��យករង��អគ�- 

�យក��នស��បស���លកិច��រ���ក��ង ��ទីស�ី�រគណៈរដ�ម���ីប���ម�ើមុខ�រ�ជំនួយ�រ។ ឯកឧត�ម�ន
ប��ប់�រសិក����ករដ��ល��រណៈម���ី��ម�រ����ភូមិន�រដ��ល���ំ២០០៦ និង��ក់បរ���ប��

វ�ទ����� ឯក��សវ�ទ�����កុំព��ទ័រ���កលវ�ទ�ល័យន័រតុន���ំ២០០៦។ ���ំ២០២០ ឯកឧត�ម�ន
ប��ប់�រសិក���ក់អនុបណ�តិ ���ករដ��ល��រណៈពី�កលវ�ទ�ល័យនីតិ���� និងវ�ទ�������ដ�កិច� និង

��២ំ០២២ ឯកឧត�ម�នប��ប់�រសិក���ក់បរ���ប�� ជំ�ញ នីតិ��រណៈ ពី�កលវ�ទ�ល័យឥ���វ��� (UI)។

 ឯកឧត�ម ឃី កុសល �អនុរដ����ធិ�រ ����សួងកសិកម� រុ�����ញ់ និង���ទ និង�ស�ជិក 
��ុម��ឹក�ភិ�ល ��ធ��រ ARDB។  ឯកឧត�ម�នចូលប��ើ�រ�រ�ម���ី�ជ�រ�ំងពី��ំ២០១២ ប��ប់ពី
ប��ប់�រសិក������សអង់���ស។ ក��ង�ះ ឯកឧត�ម�នចូលរួមបំ��ញ និងប��ើត����ជូន�យក��ន��
��សួងចំនួនពីរ រួម�ន៖ ��សួងធន�នទឹក និងឧតុនិយម និង��សួងកសិកម� រុ�����ញ់ និង���ទ។  ឯកឧត�ម
���វ�ន��ង�ំងតួ�ទី�បន�ប��ប់ �ប់ពីតួ�ទី�ម���ីរដ��ល និងធន�នមនុស� ដល់អនុរដ����ធិ�រ ��
��សួងកសិកម� រុ�����ញ់ និង���ទ។
 ឯកឧត�ម�នប��ប់��ក់បរ���ប���ន់ខ�ស់ ���ករដ��ល�ណិជ�កម�ពី�កលវ�ទ�ល័យ UWIC ពីទី��ុង
ឡ�ងដ៍ ����សអង់���ស ��ំ២០១២ ប��ប់ពី�នប��ប់�រសិក���ក់បរ���ប���ក��ង����សជំ�ញសំណង់
សុីវ�ល និងរដ��ល�ណិជ�កម�។

ឯកឧត�ម ឃី កុសល
ស�ជិក

រ�យ�រណ៍���ំ��ំ ២០២១ ០៨



��ុម��ឹក�ភិ�ល

 �ក ��ក ��រ�វឌ�� �អ�ក��ឹក��បល់����ុមហ៊ុន Axis Investment Consulting ��ល
�ននិងកំពុង�ំ��គ��ងអភិវឌ�ន៍�ជីវកម��ក់ព័ន�នឹងវ�ស័យកសិកម� និងហិរ��វត�����ើនស��ប់��ប័ន 
អង��រអន�រ�តិ និងឯកជនក��ង��ុក។ ប���មពី�រ�រ��ឹក��បល់ �ក��ប់�នប��ើ�រ�រក��ង��ប័ន
អន�រ�តិ International Finance Corporation (IFC) និងបំ��ញ�រ�រ�ក់ព័ន�នឹងវ�ស័យហិរ��វត��ជិត ២០��ំ។ 
ក��ង�ះ�ក�នចូលរួមនិងស��ច�ននូវគ��ង និងទិស�សំ�ន់ៗជូនដល់��បន័�ក់ព័ន� រួម�ន៖ គ��ង
អភិ�លកិច��ជីវកម� (Corporate Governance Project) ស��ប់ធ��រ�តិ ��កម���, គណៈកម��រ
មលូប��កម���, គ��ងពិពិធកម�វ�ស័យកសិកម������សកម���,  គ��ងអភវិឌ�ន៍�រ��ល័យឥណ�នកម��� 
(សុីប៊�សុី) និងគ��ង�ក់ព័ន�នឹងកំ��ទ��ង់ច�ប់ និង�រអន��គមន៍���ងៗក��ងវ�ស័យហិរ��វត���មួយ��ុម 
�រ�រ IFC។ �ើសពី��ះ �ក��ប់បំ��ញតួ�ទី�ម���ីប���ក��ស���ប័នរដ�ផង��រ �លគឺ��សួង 
��ដ�កិច� និងហរិ��វត�� និង�នបទពិ�ធន៍ក��ង��មុហ៊នុឯកជន���ងៗ�ៀតផង��រ។  �ក�នប��ប់បរ���ប�� 
�ន់ខ�ស់ជំ�ញ��ប់��ងហិរ��វត��ព ី Central Queensland University  ����សអូ���ាលី ក��ង��ំ១៩៩៧។ 
��យប��ប់�រសិក���ះ �ក�នក�ងជំ�ញ���កវ��គ�ើ�រវ�និ�គ និងហិរ��វត��, �យត���លទ��ព 
និង�រអភិវឌ���ន�រ�ជីវកម�, �យត���ឥណ�ន និងអភិវឌ�គ��ង និង�រ��ប់��ងគ��ង។

�ក ��ក ��រ�វឌ��
ស�ជិកឯក�ជ�

 �ក �ន់ សី� �ស�ជិក��ុម��ឹក�ភិ�ល��ធ��រ ARDB និងតំ�ងបុគ�លិក។ �ក�ន
បំ��ញ�រ�រ�ធ��រARDB �ប់ពី��មក� ��ំ១៩៩៩ ����ន�យក��ន��តិបត�ិ�រ និង���វ�ន
��ង�ំង�អគ��យករង ទទួលបន��ក�យក��ន��តិបត�ិ�រ ���កក�� ��ំ២០១២។ �ប់ពី��ំ១៩៩១ ដល់

�ក �ន់ សី�
ស�ជិក និងតំ�ងបុគ�លិក 

រ�យ�រណ៍���ំ��ំ ២០២១ ០៩



��ុម��ឹក�ភិ�ល

��ំ ១៩៩៩  �ក�នប��ើ�រ�រ�អនុ���ន�រ��ល័យ��ប់��ងគណនី និង����ន���ក���រ��ល័យ 
ស��ត់�ត់���យក��ន��តិបត�ិ�រ និង�បុគ�លិកគណ��យ����យក��នគណ��យ���ធ��រ�តិ��
កម���។ �ក�នទទួលបរ���ប���ន់ខ�ស់���កហិរ��វត�� ពី�កលវ�ទ�ល័យ�តិ��ប់��ង���ំ២០០៤ និង

បរ���ប�����កធ��រពី�កលវ�ទ�ល័យប���ក��សធ��រ ����ស�ៀត�ម ក��ង��ំ១៩៩១។

រ�យ�រណ៍���ំ��ំ ២០២១ ១០



គណៈ��ប់��ង

រ�យ�រណ៍���ំ��ំ ២០២១ ១១

 ឯកឧត�មបណ�តិ សឹង ��ត ���វ�ន��ង�ងំ�អគ�- 
� យករង ��ធ��រ ARDB ���កក�� ��ំ២០១៩។ ឯកឧត�ម

�ទី��ឹក���ល់ ស���ចអគ�ម����បតី��� ហ៊ុន ��ន  

�យករដ�ម���ី����ះ���ច��កម��� និងស�ជិក 
ឧត�ម ��ុម��ឹក���ដ�កិច��តិ �ន�នៈ��ើ រដ����ធិ�រ។ 
�មួយ����ះ��រ, ឯកឧត�មគឺ�ស�ជិក��ម�វ�ទ�ល័យធុរ-
កិច� និងវ�ទ���ន��ដ�កិច����កលវ�ទ�ល័យ Antwerp 
�� ����ស�៊�កហ�ិក និង�អ�ក��វ��វ�ន់ខ�ស់���ក��ដ�កិច�

 (Research Fellow) � Centre for ASEAN Studies។ ឯកឧត�ម��ប់�����ា�រ�ប��ត់�ើមុខជំ�ញ
��ដ�កិច� �រដ� Massachusetts សហរដ����រ�ក��មកម�វ�ធី Fullbright Lecturing Program �� U.S 

Department of State។ ក��ងអំឡ�ងកម�វ�ធី Fullbright �សហរដ����រ�ក, ឯកឧត�មក៏��ង���វ�នអ��ើញ
ចូលរួមប��ត់� D’Amore-McKim School of Business ���កលវ�ទ�ល័យ Northeastern ��ុង 
Boston រដ� Massachusetts សហរដ����រ�ក។ ក��ងអំឡ�ង��លប��ត់�សហរដ����រ�ករយៈ��លមួយ��ំ
សិក� ២០១៦ -២០១៧, បណ�ិត សឹង ��ត ���វ�នអ��ើញឱ���ើបទប��ញ���ើនស�ីពី�ព�គជ័យ���រ
អភិវឌ���ដ�កិច�កម�����មប����ឹះ��នអប់រ� និងវ�ទ���ន��វ��វ �ទី�ះ។ បច��ប�ន�, ឯកឧត�មគឺ�
����ា�រ����ក��ដ�កិច�����ភូមិន�រដ��ល និង��ជ�បណ�ិតស�កម��� �ើយ����ទី១៤ ��កក�� 
��ំ២០២០ ���វ�ន��ង�ំង�ស�ជិកប��ុង���ជ�បណ�ិតស�កម���។
 ឯកឧត�មបណ�ិត សឹង ��ត  ��ប់�ស�ជិកគណៈវ�និច�័យស��ប់�រ�រ�រនិ���បបទបរ���ប��
�ន់ខ�ស់�សកលវ�ទ�ល័យ Antwerp និង�ស�ជិកពិនិត��រ�រ�រនិ���បបទបរ���ប���ន់ខ�ស់�
កម���។ �ប់ពី��កុម�ៈ ��ំ២០០៩ ដល់��មក� ��ំ២០១១, ឯកឧត�ម �នប��ប់កិច��រ��វ��វ��ក់��យ
បណ�ិត�វ�ទ���ន Flemish Center for International Policy ���កលវ�ទ�ល័យ Antwerp ��ល�ម- 
រយៈ��ប័ន��ះ  ឯកឧត�ម�ន��ើ�ើគ��ង��វ��វរួម���មួយធ��រ�តិ������ស�៊�លហ��ិក ��ម
���នបទ “ឥទ�ិពល���កល�វូបនីយកម��ើទីផ�រ�រ�រក��ង����ស�៊�លហ��ិក”។ ឯកឧត�ម �ន�ះពុម�
ឯក�រ��វ��វវ�ទ������ើ���ក��ដ�កិច��បន�ប��ប់�ក��ងទិ��នុប�វត�ិវ�ទ����� និង��ប់�អ�ក���ត- 

 ធ��រ ARDB ���វ�នដឹក�ំ�យគណៈ��ប់��ង ��ល�នស�ស�ពចំនួន ០៥ រូប ដូច
�ង��ម៖
 ១.- ឯកឧត�មបណ�ិត � �ច អគ��យក
 ២.- ឯកឧត�មបណ�ិត សឹង ��ត អគ��យករង
 ៣.- �ក �ន់ សី� អគ��យករង 
 ៤.- �ក បុិច �នី អគ��យករង
 ៥.- �ក �ន លឹម អគ��យករង 



គណៈ��ប់��ង

ពិនិត��ើឯក�រស��ប់�ះពុម�ក��ងទិ��នុប�វត�ិវ�ទ����� ���ើន ដូច� Journal of Asian Economics, 

International Trade Journal, Economics Bulletin, International Journal of Commerce and 

Management, Journal of International Trade and Economic Development, International 

Journal of Manpower, Journal of International Trade Law and Policy។ �រ�រ��វ��វរបស់
ឯកឧត�ម ក៏���វ�នទទួលឱ���ើ�បទប��ញ�សហរដ����រ�ក ����សចិន ����សហ�ីលីពីន ����ស�៊�លហ��ិក 
����សកូ��� ����សឥណ����សុី ����សសិង�បុរ� និង����ស�� ផង��រ។ បច��ប�ន� ឯកឧត�មក៏�ស�ជិក��
��ុម��ឹក����តពិនិត��� Journal of Business and Management �ើយក៏�ស�ជិក (Council of 

Fellows) �� East Asian and Economic Association (EAEA) ផង��រ។ �មួយ����ះ��រ, ឯកឧត�ម
បណ�ិត សឹង ��ត ក៏�ទី��ឹក�គ��ង (international consultant) របស់វ�ទ���ន Economic Research 

Institute for ASEAN and East Asia (ERIA) �ើគ��ង��ដ�កិច�ឌីជីថល និងបរ�វត�កម�ឌីជីថល។

រ�យ�រណ៍���ំ��ំ ២០២១ ១២

 �ក បុិច �នី �អគ��យករង��ធ��រ ARDB។ 
�ក�នបទពិ�ធន៍�រ�រក��ងវ�ស័យធ��រ�ង ២០��ំមក
�ើយ។ មុននឹងចូលប��ើ�រ�រ�ធ��រ ARDB ក��ង��ំ 
២០០១ �ក�នប��ើ�រ�រ និង�នបទពិ�ធន៍�រ�រ
���ើន�ធ��រ�តិ��កម��� និង�ធ��រ�ណិជ�។ 
�ក���វ�ន��ង�ំង�អគ��យករង�� ធ��រ ARDB �
��តុ� ��ំ២០០៨។ �ក�នទទួលបរ���ប���ន់ខ�ស់���ក
ហិរ��វត��ពី�កលវ�ទ�ល័យ�តិ��ប់��ងក��ង��ំ២០០៤ និង
បរ���ប�����កធ��រពី�កលវ�ទ�ល័យប���ក��សធ��រ 
����ស�ៀត�មក��ង��ំ១៩៩១។

 �ក �ន លឹម �នចូលប��ើ�រ�រក��ងតួ�ទី�
អគ��យករង ��ធ��រ ARDB ���ំ២០២១។ �ក��ប់�ន
ប��ើ�រ�រ�ទី��កឹ����កច�ប ់និង�នបទពិ�ធន៍ក��ងវ�ស័យ
ធ��ររយៈ��ល ២០��ំ ក��ងតួ�ទី�សវនករ���ក��ង និង�ម���ី
���តពិនិត�ធ��រ�ធ��រ�តិ��កម���។ �កទទួល�ន 
បរ���ប���ន់ខ�ស់���ករដ��លធុរកិច� ��កលវ�ទ�ល័យ�តិ
��ប់��ង���ំ២០០៥ និង�នប��ប់បរ���ប�����កច�ប់ពី�
កលវ�ទ�ល័យភូមិន�នីតិ���� និងវ�ទ�������ដ�កិច�កម��� �

���ំ១៩៩៨។ �កក៏������រ����កច�ប់និងបទប���ត�ិធ��រ �មជ�មណ�លស��ប់�រសិក�
ធ��រ ��ធ��រ�តិ��កម��� និង�វ�ទ���នធ��រនិងហិរ��វត�� អស់រយៈ��ល���ើន��ំ។



អំពីធ��រអភិវឌ�ន៍ជនបទ និងកសិកម�

 ធ��រអភិវឌ�ន៍ជនបទ���វ�នប��ើត�ើង���ំ១៩៩៨ �យអនុ��ឹត���ខ ០១ អន��.បក ចុះ���ទី២១ 
��មក� ��ំ១៩៩៨ �យ�ន��ះ� ធ��រអភិវឌ�ន៍ជនបទ ��ល�ធ��រឯក��សវ�ស័យកសិកម�។ ���ំ 
២០១៤ �ជរ��ភិ�ល�ន��ញ អនុ��ឹត���ខ ១៩៩ អន��.បក ចុះ���ទី១១ ��មិថុ� ��ំ២០១៤ ក��ង�រ��ស���ល
មុខ�រ�រកិច� និងរច�សម�័ន�របស់ធ��រ ARDB។ ប��ប់មកធ��រអភិវឌ�ន៍ជនបទ �ន����យពីធ��រ
ឯក��ស ��ធ��រ�ណិជ��យ�នប��រ��ះ� ធ��រអភិវឌ�ន៍ជនបទ និងកសិកម� �មអនុ��ឹត���ខ ១២៤ 
អន��.បក ចុះ���ទី២៧ ��សី� ��ំ២០១៩។
 ធ��រ ARDB ���វ�នកំណត់�សហ��ស��រណៈ ��មទ��ង់���មុហ៊នុរដ� ��ល�នឧបនិស�័យ�
ធ��រ�ណិជ� និង�នស�័យ�ពបរ�បូរណ៍ក��ង�រដឹក�ំ និង��ប់��ងសកម��ពរបស់ខ��ន។
 ធ��រ ARDB ស�ិត��ម��ព��លប���ក��ស និងហិរ��វត������សួង��ដ�កិច� និងហិរ��វត�� និងស�ិត
��ម�រ���តពិនិត�របស់ធ��រ�តិ ��កម���។  

រ�យ�រណ៍���ំ��ំ ២០២១ ១៣

ចក��វ�ស័យ

ធ��រ ARDB �នចក��វ�ស័យ����យខ��ន���ប័នហិរ��វត���នមុខ ��ល��ត��ើ�រអភិវឌ�វ�ស័យ
កសិកម� និងជនបទ ���ះ���ច��កម���។



 ធ��រ ARDB  �ន��សកកម�ពិ��សក��ង�រចូលរួមក�ង និង�ំ���រអភិវឌ��ក��ង����ស
កម��� ��ល��តសំ�ន់��ើ�រអភិវឌ�វ�ស័យកសិកម� និងជនបទ �នដូច�ង��ម៖

�រអភិវឌ��រផ�រ��ប់��ងរ�ង�ំ���ប់ប��យ������ក់ត���កសិកម� និងវ�ស័យជនបទ �មរយៈ
បរ��ប័ន����កម�ហិរ��វត��
�រកំណត់, �រស��បស���ល, និង�រ�ះ��យច��ះទីផ�រ�ក��ងវ�ស័យកសិកម� និងជនបទ�មរយៈ
�ព���គូយុទ�����
�រជំរុញពិពិធកម���ដ�កិច�ជនបទ �មរយៈ�រផ�ល់���ហរិ��វត��ដល់សហ��សធុនតូចនិងមធ�ម�ក��ង
វ�ស័យជនបទ និង
�រ�ើកកម�ស់�រសន�ំ��ក់��មទីជនបទ។

��សកកម�

អំពីធ��រអភិវឌ�ន៍ជនបទ និងកសិកម�

រ�យ�រណ៍���ំ��ំ ២០២១ ១៤

�ក���ក

ធ��រអភិវឌ�ន៍ជនបទ និងកសិកម� �ើម�ីកសិករនិងអភិវឌ�ន៍��ដ�កិច�សង�ម។

សុចរ�ត�ព៖ �ើង����ឱ��ននូវ

បទ��នខ�ស់បំផុត�� �ព��ះ��ង់ 

និង�កប�កិរ��បុគ�ល។ �ើងមិន

ប��យឱ���រ����ះរបស់�ើង�ប់ 

ឱន�ើយ�ើយ�និច��ល�ើង��ើ 

សកម��ព�ើម�ីឧត�ម���ជន៍កសិ - 

ករ និង�រអភិវឌ���ដ�កិច�សង�ម។

ន�នុវត�ន៍៖ �ើងរក�នូវ�រពុះ�រ 

�ើម�ីកំណត់នូវ�ពឥត��ះនូវ�ល់

កចិ��រ។ ដូច��ះ�ើង�ើកចំហចំ�ះ 

គំនិតថ�ីៗ��ល�ច�ននូវ�ពស�ង់- 

�រ និង�ំមកនូវ�រ�����ឌិត�� 

ស��ប ់និរន�រ�ព និង�ពរ�កច��ើន

���ជីវកម� និង����ស�តិ។

គុណត���

កិច�សហ�រ៖ �ើង�រព និងផ�ល់ 

ត���ឱ����វ�ញ�មក��ើ��ស់

នូវជំ�ញ និងបទពិ�ធន៍���ងៗ

�� និង��ើ�រ�មួយ��គូ�ើម�ី��- 

មលូផ��ក��ងំសកលរបស់�ើង សំ� 

��ើឱ��ន�រ�����ល�វ�ជ��ន

ស��ប�់ជីវកម� និង����ស�តិ។



���កទី១- អភិ�លកិច��ជីវកម�

���កទី១/ ១- រច�សម�័ន�

រ�យ�រណ៍���ំ��ំ ២០២១ ១៥

��ុម��ឹក�វ�ន័យ
គណៈកម��រ

�ំ���លន��យ
របស់�ជរ��ភិ�ល

គណៈកម��រ
ប��ី�រ�ើភណ�
��ព�សម�ត�ិរដ�

គណៈកម��រ
��ប់��ងនិង�ត់��ង

��ព�សកម� និង��ព�អកម�

1. គណៈកម�ធិ�រ��ប់��ងព័ត៌�នវ�ទ�
2. គណៈកម�ធិ�រត��ង់ទិសព័ត៌�នវ�ទ�
3. គណៈកម�ធិ�រយទុ�����ព័ត៌�នវ�ទ�

គណៈក��ធិ�រ���ងៗ៖

ម���ី���តពិនិត�រដ�

��ុម���ធិ�រ ទី��ឹក�

គណៈកម��រសវនកម� គណៈកម��រ��ប់��ង�និភ័យ

��ុម��ឹក�ភិ�ល

អគ��យក

អគ��យករងអគ��យករង

�យក��ន 
គណ��យ�  និងហិរ��វត��

�យក��ន 
��តិបត�ិ�រ និងកិច��រ

រត��រ

�យក��ន 
រដ��លទូ� និងទំ�ក់

ទំនង��រណៈ

អង��ព លទ�កម�

�យក��ន 
កិច��រគតិយុត� និង

��តិបត�ិ�ម

អគ��យករង អគ��យករង

�យក��ន 
សវនកម����ក��ង

អង��ព 
��របំណ�លយឺត��វ

�យក��ន 
ហិរ��ប��ន�ណិជ�កម� 

និង��ឹះ��នហិរ��វត��

�យក��ន 
�ម�ន�រ��ើ��ស់

ឥណ�ន និង��មូលបំណ�ល

�យក��ន
ឥណ�ន

�យក��ន 
��ប់��ង�� 

និង��តិបត�ិ�រចល័ត

�យក��ន 
អភិវឌ�ន៍�ជីវកម� និង

យុទ�����

�យក��ន 
ធន�នមនុស� និង

បណ��ះប��ល

�យក��ន 
ព័ត៌�នវ�ទ�

�យក��ន 
��ប់��ង�និភ័យ

�យក��ន 
��ប់��ង���ធ��រ

ឌីជីថល



���កទី១/ ២- គណៈកម��រសវនកម�

���កទី១/ ៣- គណៈកម��រ��ប់��ង�និភ័យ

រ�យ�រណ៍���ំ��ំ ២០២១ ១៦

 គណៈកម��រសវនកម�គឺ�គណៈកម��រឯក�ជ� ��លស�ិត���ម��ុម��ឹក�ភិ�ល��ល់។ គណៈកម��រ
��ះ �នតួ�ទីព��ឹងអភិ�លកិច��ជីវកម� និង�រ��ប់��ង�និភ័យ ដូច�ង��ម៖

 គណៈកម��រ��ប់��ង�និភ័យគឺ�គណៈកម��រស�ិត��ម��ុម��ឹក�ភិ�ល��ល់។  គណៈកម��រ��ះ�ន
តួ�ទីទទួលខុស���វចំ�ះ��ុម��ឹក�ភិ�ល�ើ�រ��ប់��ង�និភ័យដូច�ង��ម៖

ពិនិត����ង��ត់�ព��មឹ���វ��រ�យ�រណ៍���ំ��រំបស់ស�ង�រគណ��យ�ឯក�ជ��យ���ព័ត៌�ន
��ល�នផ�ល់ជូន��រណជន និងធ��រ�តិ ពិត���ឹម���វច�ស់�ស់
ពិនិត����ង��ត់ និងផ�ល់អនុ�សន៍ដល់កិច���ជំុ��មុ��កឹ�ភ�ិល �ើចំណ�ចខ�ះ�ត��ល�នរក�ើញ�យ
ស�ង�រគណ��យ� និង��ុមអធិ�រកិច����តពិនិត�របស់ប��ត�ិករ និង��សួង��ព��ល
�យត����ពសម��ប��វ�ធី����គណ��យ���ល�ន��ើ��ស់�ើម�ី�ៀបចំគណនី�យ��ក និងគណនី
 រួមប���ល��
ពិនិត���សិទ��ព����ព័ន���ប់��ង និង��តិបត�ិ�ររបស់ធ��រ�មរយៈរ�យ�រណ៍ហិរ��វត�� និង�ល - 
ន��យ����ព័ន����តពិនិត����ក��ង �ពិ��ស�យត�����ព័ន�ស��ប់�ស់��ង �ម�ន និង���តពិនិត��
នឹងទ��ង់�រស��ប់�រកំណត់នូវអត�ស��ណកម� �យត����រ��ើរ�យ�រណ៍ និងកិច���តិបត�ិ�រ �ើម�ី
ឱ��នសង�តិ�ព�ម�លន��យ ��ន�រ នីតិវ�ធី បទប���ត�ិ�� ��ល�នឥទ�ិពល�ធរ�ន
អនុម័ត�ើរ�យ�រណ៍សវនករ���ក��ង�ក់ជូនកិច���ជុំ��ុម��ឹក�ភិ�លធ��រ
�យត���នូវ��សិទ��ព�រ�រ បគុ�លិកលក�ណៈ និងឯក�ជ��ព�រ�ររបស់សវនករ���ក��ង និងពិនិត� អនុមត័
��ន�រ���ំ��ំរបស់សវនកម����ក��ង �ើម�ី���ននូវ�រ��ប់��ង�និភ័យរបស់ធ��រ។

ពិនិត� និងអនុម័តយុទ�������ប់��ង�និភ័យ ��បខណ��រ�រ�និភ័យ និងកំណត់អំពី�និភ័យ
ពិនិត� និង�យត����ពសម��ប���លន��យ និង��បខណ��រ�រ�និភ័យក��ង�រកំណត់អត�- 
ស��ណ �ស់��ង �ម�ន និង��ប់��ង�រវ�វឌ��និភ័យ
��នូវ�ល់ដំ�ើរ�ររច�សម�័ន� ធន�ន និង��ព័ន���ប់��ង�និភ័យ
ពិនិត��ើល និង�ម�ន�រវ�វឌ�របស់ទីផ�រហិរ��វត��ក��ង����ស និងទីផ�រអន�រ�តិ ��ម�ំង��ន�ព
ន��យ
��ើបច��ប�ន�កម��លន��យ និងនីតិវ�ធី��ប់��ង�និភ័យ របស់ធ��រ
កំណត់នូវប����ឈមក��ង�រអនុវត���ល�ច�ន�និភ័យ ���ុម��ឹក�ភិ�ល �ើម�ីសុំ�រ���ំ។



���កទី១/ ៤- គណៈកម��រប��ី�រ�ើភណ���ព�សម�តិ�រដ�

រ�យ�រណ៍���ំ��ំ ២០២១ ១៧

 គណៈកម��រប��ី�រ�ើភណ���ព�សម�ត�ិរដ� �នតួ�ទី និង�រកិច� ដូច�ង��ម៖ 

ដឹក�ំ និងស��បស���ល�រ�ៀបចំ និងកត់��ប��ី�រ�ើភណ�របស់ ARDB

ពិនិត� និង�ម�ន�រ�ៀបចំ និងបំ��ញ��បបទ និងនីតិវ�ធី �ើម�ីទទួល�នវ���បនប��ស��ល់��ស់
អចលនវត�� ឬ ប័ណ�ស��ល់សិទ�ិ�ន់�ប់អចលនវត�� ��លស�ិត��ម�រ�ន់�ប់
បូកសរុប និង�ៀបចំប��ី�រ�ើភណ���ព�សម�ត�ិរដ� ជូនអគ��យក�� ARDB ពិនិត� និងស��ច
ពិនិត�  និងផ�ល់�បល់សំ�ើសុំជ��ះប��ី�រ�ើភណ���ព�សម�ត�ិរដ� របស់អង��ព��ើ��ស់ �ើម�ី�ក់ជូន 
អគ��យក�� ARDB ពិនិត� និងស��ច
ពិនិត� និង�ើកសំ�ើសុំលក់ ជួល ���រ និង�ះដូរទី�ំងដីធ�ី អ�រ ��ម�ំងជ��ះអចលន��ព���ញពីប��ី 
�រ�ើភណ�របស់ ARDB

�ត់វ��ន�រ�ក់���ង �ើម�ី���ព��ឹម���វ �ព��ប់��ុង��យ និង�ព�ន់��ល ���រ�ៀបចំនិង
កត់��ប��ី�រ�ើភណ���ព�សម�ត�ិរដ� ��ម�ំង�រជ��ះប��ី��ព�សម�ត�ិរដ� ��ញពីប��ី�រ�ើភណ���ព� 
សម�ត�ិរដ�
��ប់��ង ��រក� និង�ម�ន�រ��ើ��ស់�នយន���ប់����ទរបស់ ARDB

ពិនិត��ើរ�យ�រណ៍ស�ីពីលទ�ផល���រ�ៀបចំ  និងកត់��ប��ី�រ�ើភណ���ព�សម�ត�ិរដ����ំ��ំ  និង�ើក 
សំ�ើដំ�ះ��យ�ើប����ឈម�� �ក់ព័ន�គណ��យ��ព និងបូរណ�ព���រ�ៀបចំ និងកត់��
ប��ី�រ�ើភណ���ព�សម�ត�ិរដ� ��ម�ំង�រជ��ះប��ី��ព�សម�ត�ិរដ���ញពីប��ី�រ�ើភណ���ព�សម�ត�ិរដ� 
ជូនអគ��យក �� ARDB ពិនិត� និងស��ច
�ើកសំ�ើ���តពិនិត� និង��ើសវនកម� �ើ�រ��ប់��ងប��ី�រ�ើភណ���ព�សម�ត�ិរដ� របស់អង��ព��ើ 
��ស់ ��ម�ំង�រជ��ះប��ី��ព�សម�ត�ិរដ� ��ញពីប��ី�រ�ើភណ���ព�សម�ត�ិរដ� ជូនអគ��យក �� 
ARDB ពិនិត� និងស��ច។



���កទី១/ ៥- ��ុម��ឹក�វិន័យ

���កទី១/ ៦- គណៈកម��រ�ំ���លន��យរបស់�ជរ��ភិ�ល

រ�យ�រណ៍���ំ��ំ ២០២១ ១៨

 ��មុ��កឹ�វ�ន័យគឺ�គណៈកម��រពិ��សមយួស�តិ���មសមត�កិច�របស់��ក់ដឹក��ំ�តិបត�។ិ     គណៈកម��រ
��ះ �នតួ�ទីដូច�ង��ម៖

 គណៈកម��រ�ំ���លន��យរបស់�ជរ��ភិ�ល���វបំ��ញតួ�ទី និង�រកិច���ប�ល�រណ៍ស�ីពី
តួ�ទី និង�រកិច�របស់គណៈកម��រ�ំ���លន��យរបស់�ជរ��ភិ�ល ដូច�ង��ម៖

ពិនិត� និង�យត����ើសំ�ើសុំ��ង�ំង និងដំ�ើង�នៈ និង��ក់�ៀវត�ដល់បុគ�លិក��ប់��ក់ ��ល
បំ��ញ�រ�រក��ង��បខណ���ញសិទ�ិ និងកិច�សន��រ�រ
ពិនិត�អំពីក��ិត��ក់�ៀវត� និង�ភ�រ���ងៗរបស់បុគ�លិក
ពិនិត�   និង�យត����ើសមត��ព�រ�ររបស់បគុ�លិក�បកិ់ច�សន��រ�រ�កល�ង �ើម�ីប���ល�បគុ�លិក
��បខណ���ញសិទ�ិ
ពិនិត� និង�យត���បុគ�លិក��ប់��ក់ �ើម�ី�ើកទឹកចិត� និងផ�ល់រ��ន់សរ�ើរចំ�ះបុគ�លិក��ល�នគុណ
សម�ត�ិក��ង�របំ��ញ�រដូច�ន��ងក��ងលក�ន�ិកៈបុគ�លិក
ពិនិត� និង�យត����ើ�រ�ក់ទណ�កម�ចំ�ះបគុ�លិក��លមនិ�រពវ�ន័យ ដូច�ន��ងក��ងលក�ន�កិៈបុគ�លិក
ពិនិត� និងសិក���វ��វអំពីករណីខុសឆ�ងរបស់បុគ�លិក��ប់��ក់។

ទំ�ក់ទំនងសហ�រ�មួយ��សួង-��ប័ន�ក់ព័ន�ក��ង�រអនុវត�គ��ងអភិវឌ�ន៍វ�ស័យកសិកម� និង��ដ�កិច� 
ជនបទ�មរយៈផ�ល់�រ�ំ���ើ���កហិរ��វត�� និងប���ក��ស
សិក�គ��ង��របស់�ជរ��ភិ�ល��ល�ប់�ក់ទង�នឹង��សកកម�របស់ ARDB

�ើកសំ�ើ�ំ�����កប���ក��សនិង/ឬ ហិរ��វត�� ��ល ARDB �ចផ�ល់ស��ប់អនុវត�គ��ង
សិក�អំពីត���វ�រហិរ��វត��របស់គ��ង កំណត់�រ�ំ�����កហិរ��វត�� និង�ល�រណ៍���រផ�ល់ហិរ��- 
ប��ន��កប�យ��សិទ��ព
�ៀបចំឯក�រគ��ងអភិវឌ�ន៍�ជីវកម�គំរូ��ល�ចជួយ�ត់បន�យនូវ�រចំ�យ�ើផលិតកម�
�យត���អំពីលទ�ផល��សមត��ពចូលរួមរបស់ ARDB ក��ងគ��ង
�ម�ន និងវ��គ�ើ�រ��ើ��ស់ហិរ��ប��ន��ល ARDB �នផ�ល់
ទំ�ក់ទំនង�មួយ��សួង-��ប័ន�ក់ព័ន�របស់�ជរ��ភិ�ល�ើម�ីវ��គអំពី��សិទ��ព ���រ�ំ�����ក
ហិរ��វត��ដល់អ�កអនុវត�គ��ង។



���កទី១/ ៧- គណៈកម��រ��ប់��ង និង�ត់��ង��ព�សកម� និង��ព�អកម�

���កទី១/ ៨- គណៈក��ធិ�រ��ប់��ង�និភ័យព័ត៌�នវិទ�

រ�យ�រណ៍���ំ��ំ ២០២១ ១៩

 គណៈកម��រ��ប់��ង និង�ត់��ង��ព�សកម� និង��ព�អកម� �នតួ�ទី និង�រកិច� ដូច�ង��ម៖

 គណៈក��ធិ�រ��ប់��ង�និភ័យព័ត៌�នវ�ទ� �នតួ�ទី និង�រកិច� ដូច�ង��ម៖

�ៀបចំ��បខ័ណ��លន��យ�� និងកំណត់សិទ�-អំ�ចស�ីពី�រ កំណត់ក��ិត���រទទួលយក
�និភ័យហិរ��វត���រ��ប់��ង�និភ័យហិរ��វត�� �ក់ព័ន�នឹង��ងតុល��ររបស់ ARDB �ក់ជូន��ុម 
��ឹក�ភិ�ល�� ARDB ពិនិត� និងអនុម័ត
ពិនិត� និង�ម�នក��ិត�និភ័យរបស់ ARDB ��ល�ចប៉ះ�ល់ដល់ត�����ព�សកម� ��ព�អកម� និងមូល- 
និធិ�គទុនិករបស ់ ARDB �ើម�ីស��ច�ត់វ��ន�រសម��បនឹងក��ិត���រទទួលយក�និភ័យ របស់  
ARDB

ពិនិត� �ម�ន និងវ��គ�ើ�ល់�រ�����ល និង�រ��ស់ប��រ ��និ���រ�ជីវកម� ��ដ�កិច� និងហិរ��វត�� 
�ពិ��សសន�នីយ�ពអ���រ��ក់ និងអ��ប��រ��ក់��ល�ចប៉ះ�ល់ដល់ត�����ព�សកម� ��ព�អកម�  
និងមូលនិធិ�គទុនិករបស់ ARDB �ើម�ី�ត់វ��ន�រសម��ប
�ម�ន និង���តពិនិត��ើបទប���ត�ិ បទ��នគតិយុត� �លន��យ និងនីតិវ�ធី����ល�ចប៉ះ�ល់
ដល់�រ��ប់��ង��ព�សម�ត�ិ ��ព�អកម� និងមូលនិធិ�គទុនិករបស់ ARDB  រួម�ន��ទ� �រតម�ល់
ទុនប��ុង�តព�កិច� ក��ិតសន�នីយ�ព�រ��ើចំ�ត់��ក់��ព�សកម� និង��ព�អកម� �រ��ើសំវ��នធន និង
�រលុប�ល��ព�សកម�
ពិនិត� និង�ើកសំ�ើ�ើ�រវ�និ�គ�ើបុ��សម�័ន� និង/ឬ �រចូល�គកម��មួយ��គូ�ជីវកម����ងៗ  
ពិនិត� និង�ើកសំ�ើ�ើ��ន�រថវ�����ំ��ំថ�ី �ក់ព័ន�នឹង�ពសម��ប����ព�សកម� ��ព�អកម� និង
មូលនិធិ�គទុនិក �យ���ក�ើ��ន�រយុទ������ជីវកម�របស់ ARDB ។ 

�ើកកម�ស់សមត��ព��ប់��ង�និភ័យព័ត៌�នវ�ទ�របស់  ARDB �យរួម�ំង�រស��បស���លក��ង�រ
អភិវឌ�ជំ�ញ��ប់��ង�និភ័យព័ត៌�នវ�ទ�របស់ ARDB

ប��ើត��ព័ន���ប់��ង�និភ័យ និង��ព័ន����តពិនិត����ក��ង ឱ��ន��សិទ��ព �ើម�ី��ឱ��ននូវ�ព
ស��ត់��ទិន�ន័យ សន�សុិខ����ព័ន�ព័ត៌�នវ�ទ�  និង�ព�ច��រ�ើងវ�ញ�ននូវ��ព័ន�ព័ត៌�នវ�ទ�� ក��ង
��ប័ន
ប��ើត��ព័ន���ប�់�ង�និភយ័ព័ត៌�នវ�ទ�រួម ��លរួម�ន�រ�ស់��ងក��តិ�និភយ័ ផលប៉ះ�ល់ និង����ទ
�និភ័យ �យ�ក់ប���លផង��រនូវ��ព័ន���ប់��ង�និភ័យ��ល�ន�ពរ�ង�ំ និងនីតិវ�ធី���រអនុវត� 
�ើម�ី��ប់��ង�និភ័យ
�កឱ់�អនវុត�នវូ�រ��តបិត�ិ នងិ���តពនិតិ�ឱ��នសម��ប �ើម��ីតប់ន�យ�នភិ័យ នងិ��ើបច��ប�ន��ព�
�ៀង�ត់ និង�រ���តពិនិត��ើ�រ�យត����និភយ័��ម�លកំណត់ �ើម�ីរួមប���ល និង�រ��ស់ប��រក��ង
លក�ខណ���ព័ន�ព័ត៌�នវ�ទ� លក�ខណ�បរ���ន ឬ លក�ខណ���តិបត�ិ�រ��ល�ចប៉ះ�ល់ដល់�រវ��គ
�និភ័យ
��ឱ��ននូវ�រអនុវត��លន��យ និងនីតិវ�ធីដូច��ល�នកំណត់�យARDB ។



���កទី១/ ៩- គណៈក��ធិ�រត��ង់ទិសព័ត៌�នវិទ�

���កទី១/ ១០- គណៈក��ធិ�រយុទ�����ព័ត៌�នវិទ�

រ�យ�រណ៍���ំ��ំ ២០២១ ២០

 គណៈក��ធិ�រត��ង់ទិសព័ត៌�នវ�ទ� �នតួ�ទី និង�រកិច� ដូច�ង��ម៖

 គណៈក��ធិ�រយុទ�����ព័ត៌�នវ�ទ� �នតួ�ទី និង�រកិច� ដូច�ង��ម៖

��ប់��ង និងដឹក�ំ�រ�រ ��ល���វ�នកំណត់�យគណៈក��ធិ�រយុទ�����ព័ត៌�នវ�ទ�
��ើ�រកំណត់នូវគ��ង�ទិ�ព និង��ើ�រ�យត����ើងវ�ញនូវយុទ����� ��លសម��ប�នឹង��ន�រ
ព័ត៌�នវ�ទ���ល���វយកមក��ើ��ស់
ពិនិត��ើងវ�ញនូវ�រអនុវត�ប���ក��សព័ត៌�នវ�ទ� និង�រកំណត់នូវប���ក��សព័ត៌�នវ�ទ���ើយតប�នឹង
�ជីវកម�របស់ធ��រ
��ើ�ជំនួយក��ង�រ��ប់��ង កំណត់�និភ័យ ���តពិនិត� និង�រ�ម�ននូវដំ�ើរ�រ��ប់��ងប���ក��ស
ព័ត៌�នវ�ទ�សំ�ន់ៗ
��ើ�រ���ំ��ើ�រ��ើ��ស់ផលិតផល��ប���ក��សព័ត៌�នវ�ទ� និងផ�ល់នូវទិស�ក��ង�រអនុវត�
ប���ក��សព័ត៌�នវ�ទ�ឱ��ន��មឹ���វ �ើយ���វ��� �រ��ើ��ស់ប���ក��សថ� ីគឺ�ចអនុវត��ន �ើយ
�ន�និភ័យតិចបំផុត
��ឱ��ននូវ�រអនុ�ម�មច�ប់ និងបទប���ត�ិ�ធរ�ន និង�ម�ល�រណ៍���ំ��ស�ង់�រ
ប���កវ�ទ�។

បំ��ញ�រ�រ�ម��ចក�ីស��ចរបស់��ុម��ឹក�ភិ�ល �� ARDB

���តពិនិត�សកម��ព�រ�ររបស់គណៈក��ធិ�រត��ង់ទិសព័ត៌�នវ�ទ� �� ARDB

��ើបច��ប�ន��ពយុទ�����ព័ត៌�នវ�ទ���ើយតប�មួយនឹងត���វ�រ ឬ��ន�រ�ជីវកម�របស់ ARDB

��ឱ��ននូវរច�សម�ន័���អង��ពព័ត៌�នវ�ទ���ល�នកំណត់ �ើម�ីជួយប�ំ�ញប���មនូវត���វ�រ�ជីវកម� 
��ឱ��ននូវប���កវ�ទ�ព័ត៌�នវ�ទ�ឱ��ន��ប់��ន់���ល�នត���វ�រស��ប់��តិបត�ិ�រ និង�រ
 ��ប់��ង�និភ័យ���កព័ត៌�នវ�ទ�។ 



���កទី២- ផលិតផល និង���កម�

រ�យ�រណ៍���ំ��ំ ២០២១ ២១

���កទី២/ ១- ឥណ�ន

ឥណ�ន SMAEs ��មកម�វ�ធីហិរ��ប��នពិ��ស
�ជរ��ភិ�ល៖   
ឥណ�ន��ះផ�ល់ដល់�រ��ំ� ស��ប់�រព��កី�រ�ំដុះ ឬ
�រផលិត ��ស់កសិ��ន សហគមន៍កសិកម� សិប�កម�សហ- 
��សធុនតូច និងមធ�ម��ល�នត���វ�រ�ើមទុនស��ប់
ព��ីក�ជីវកម�របស់ខ��ន ក��ងវ�ស័យដូច� ៖  �រ�ំដុះប��� និង
����ើ, �ៀន�៉�លិន, ��យ, ��យចន�ី, �រចិ��ឹមសត�, 
�រ�វប�កម�, �រ�����ផលិតផលកសិ-ឧស�ហកម�, និងចំណី 
��រ។

ឥណ�នស��ប់សហ��សធុនតូច មធ�ម និងធំក��ងវ�ស័យ 

កសិកម� (SMEs)៖ 

ឥណ�ន��ះផ�ល់�ដល់នីតិបុគ�ល ��លស�ិតក��ង������ក់

ផលិតកម��ក់ព័ន�នឹងវ�ស័យកសិកម� រួម�ន៖ �រផលិត 

�រ����� �រស��កទុក �រ��ក�យ និង�រ�ំ��ញនូវ

ផលិតផលកសិកម� �ពិ��សក��ងវ�ស័យ��ូវ-អង�រ និង���ក

���ង�ៀត ��លផ�រ��ប់នឹង�រអភិវឌ���ដ�កិច�សង�ម។

ឥណ�នសហគមន៍កសិកម�៖ 

ឥណ�ន��ះផ�ល់ឱ��ើម�ីរួមចំ��ក�ំ���រព��ឹង និងព��ីក 

សកម��ព�ជីវកម�របស់សហគមន៍កសិកម� ច��មអ�កផលិត  

និងសហគមន៍���ង�ៀត ក��ងទិស�ប��ើនផលចំណ�ល 

ស�ជិករបស់សហគមន៍ ឬ ច��មអ�កផលិត��កប�យ 

និរន�រ�ព។
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���កទី២/ ១- ឥណ�ន

ឥណ�នស��ប់����ង់វ�ស័យកសិកម���តតូច៖ 
ឥណ�ន��ះផ�ល់�ដល់រូបវន�បុគ�ល��ល��ើ�ជីវកម�
��ល់ខ��ន�ក់ព័ន�នឹងវ�ស័យកសិកម� �ើម�ីប��ើនសមត��ព
កសកិរក��ង�របង�ប��ើនផល ផលិត ����� ផ�តផ់�ង់ និងស��កទុក
ឱ��នបរ��ណ និងគុណ�ពខ�ស់ស��បប់��ើនចំណ�លក��ង
ក��ិតអតិបរ�។

ឥណ�ន�ំ��គ��ងជំរុញទីផ�រស��ប់កសិកម���តតូច 

(AIMS)៖ 

ឥណ�ន��ះផ�ល់�ដល់រូបវន�បុគ�ល ឬ នីតិបុគ�លស�ិតក��ង

��បខណ���គ��ង AIMS និង�នស�ស�តុ ឬ សកម��ព

�ក់ព័ន�នឹង������ក់ផលិតកម�កសិកម�ចំនួន ៥ ដូច� ប��� 

�ន់�� ដំឡ�ងមី ��ូវ�នគុណ�ពខ�ស់ និងសូ���។

ឥណ�ន�ះដុំ៖ 

�ឥណ�នស��ប់��ះឹ��នមី���ហរិ��វត����ល��ំ�ក��ង វ�ស័យ

កសិកម�។   អតិថិជន��ល�ចទទួល�នឥណ�ន ��ះ���ឹះ-  

��នមី���ហិរ��វត��ទទួល��ក់ប��ើ ��ឹះ��នមី���ហិរ��វត�� និង

��ុមហ៊ុនភតិសន�ហិរ��វត�� ��ល�ន���ប័ណ�ពីធ��រ�ត ិ

��កម���និងបំ��ញ�មលក�ខណ�ត���វពី���ធរ�ន សមត�កិច� 

��ល�ក់ព័ន�។
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���កទី២/ ១- ឥណ�ន

ឥណ�នកម�វ�ធីពិ��សរបស់�ជរ��ភិ�ល�ើម�ី�ល�

អន��គមន៍ទីផ�រ�ើយន��រអភិវឌ�ន៍ និង��ើ��តិបត�ិ�រ�ើ

��ំងស��ក និងឡសម��ត��ូវ �ត ឬ កសិផល���ង�ៀត៖ 

�មជ�មណ�ល��មូលទិញ��វូ �ង��សីុនកិន��វូ ��ងំសន�ធិិ

��ូវ-អង�ររួម/ធ��រ��ូវ ��ម�ំងអ�ក��មូលទិញ��ូវ ��ស់ 

��ំង-ឡសម��ត ឬ ��ស់សុីឡ�កសិផល���ង�ៀត ��ល�នឆន�ៈ 

និងសមត��ព��មូលទិញ��ូវ��អូប �ងខុន ឬ កសិផល

���ង�ៀតពីកសិករ�មត���កំណត់�យធ��រអភិវឌ�ន៍

ជនបទ និងកសិកម� �ម�រចង��លទិសរបស់�ជរ��ភិ�ល។
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���កទី២/ ២- ��ក់ប��ើ

���កទី២/ ៣- ���ធ��រ�មទូរស័ព���

��ក់ប��ើសន�ំ ម���យដ៏�នសុវត�ិ�ព និង�ន ��សិទ��ព 
ស��ប់អ�កចង់សន�ំ��ក់ និងទទួល�ន�រ��ក់។

��ក់ប��ើចរន� �គណនី��ល�យ��ួលក��ង�រទូ�ត់�យ��ើ 
��ស់មូលប��នប័��។                

���ធ��រ�មទូរស័ព��� (ARDB Mobile App)

�កម�វ�ធី�មទូរស័ព��� ��ល�នមុខ�រ���ើន 

ដូច�៖ �រ��កសមតុល��ច់��ក់, �រ���រ��ក់, 

�រ��កសមតុល�ឥណ�ន, �រទូ�ត់វ�ក�យប��, 

ប���ល�តទូរស័ព�,  និង��ម�ងំ�ច���ងរកព័ត៌�ន

��ល�ក់ទងនឹងវ�ស័យកសិកម��ៀតផង។ កម�វ�ធី�ម

ទូរស័ព���របស់ធ��រ ARDB �ន�ព�យ��ួល 

រហ័ស និងសុវត�ិ�ព ក��ង�រ��ប់��ង�ច់��ក់ និង

�រ��ើ��តិបត�ិ�រធ��រ�ន��ង�យ��ួល។

��ក់ប��ើ�ន�លកំណត់  �����ទគណនី��ល�ក់��ក់ប��ើ 
�ធ��រ��ល�ន�លកំណត់ �នរយៈ��លពី ១ � ២៤ �� ឬ 
ក��ង�ល កំណត់�មយួ�ើម�ីទទួល�នអ���រ��ក់��កួត����ង។
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���កទី២/ ៤- ហិរ��ប��ន�ណិជ�កម�

���កទី២/ ៥- �រព��ឹងប��ញ��តិបត�ិ�រ

ផលិតផល���កម�ហិរ��ប��ន�ណិជ�កម� របស់
ធ��រ ARDB �នដូច�ង��ម៖
������រ��ក់អន�រ�តិ (International Remittance)

�����មូលឯក�រទូ�ត់ (Documentary Collection) 

���លិខិតឥណ�ន (Documentary Letter of Credit)

���លិខិត�� (Bank Guarantee) 

បច��ប�ន���ះ ធ��រ ARDB �ន�រ��ល័យ
ចល័ត��មប����ត�ចំនួន ១០ រួម�ន 
��ត��ត់ដំបង,ប��យ�នជ័យ, ឧត�រ�នជ័យ, 
�ធ��ត់, កំពង់ធំ, ��ះវ��រ, ����ង, ត��ងឃ��ំ, 
���វ និង��ត�ស�ឹង��ង។ �រ��ល័យនីមួយៗ 
�នព��ងឹនូវប��ញ��តិបត��ិររបស់ខ��ន�យ
ជំរុញ�រផ�ល់ឥណ�ន�ន់����ើន និង�ើម�ីឱ�
��ប�ម��នទីចង��លផ��វរយៈ��ល ១០��ំ របស់
ធ��រ ARDB ��លព��ីកប��ញ�� និង
�រ��ល័យចល័ត ��ប់ប����ត�-��ុង ទូ�ំង

����ស �មួយនឹង�រផ�ល់���កម�ធ��រ�ម��បឌីជីថល ��ល�ម���យក��ង�រព��ីក�រផ�ល់���កម�
របស់ខ��នដល់អតិថិជន�ល� �ើម�ីរួមចំ��ក�ើកកម�ស់បរ��ប័ន�ហិរ��វត���ក��ង����ស។ 



រ�យ�រណ៍���ំ��ំ ២០២១ ២៦

 គិត��ឺម��ធ�� ��ំ២០២១ ធ��រ ARDB �នផ�ល់ឥណ�ន��ើរ����ប់ប����ត� ដូចប��ញ�ក��ងរូប�ព 
�ង��ម៖

���កទី៣-សមិទ�ផល�រ�រ ��ំ២០២១ 

���កទី៣/ ១- ឥណ�ន

��ះវ��រ

កំពង់ធំ

កំពង់��ំង

កំពង់ស�ឺ

កំពត

��ះសីហនុ

���វ

ក��ល
ភ�ំ��ញ ����ង

��យ�ៀង

ត��ងឃ��ំ
កំពង់�ម

�ះកុង

�ធ��ត់

�ត់ដំបង�៉�លិន

�ៀម�ប
ប��យ�នជ័យ

ឧត�រ�នជ័យ

ស�ឹង��ង រតនគិរ�

មណ�លគិរ�����ះ

�ត់ដំបង ៧៦,២

កំពង់ធំ ១១,៦

����ង ៩,៤

ត��ងឃ��ំ ៤,៨

កំពង់ស�ឺ ៨,៩

ប��យ�នជ័យ ១៦,៩

��ះវ��រ ១,៩

កំពង់��ំង ១,៩

���វ ២,៨

ក��ល ៤,៩

កំពង់�ម ១៩,១

កំពត ១០,៤

ភ�ំ��ញ ១០៥,២

�ៀម�ប ៦,៨

ឧត�រ�នជ័យ ២,៧

�ធ��ត់ ៦,៤

ស�ឹង��ង ១,៩

រតនគិរ� ០,៨

�៉�លិន ៣,៧

មណ�លគិរ� ៣,៦

��ហ�ទី១៖ ទំហំឥណ�ន��ង��ក�មភូមិ���� (គិត��នដុ��រ���រ�ក)
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���កទី៣/ ១- ឥណ�ន

២០១៧               ២០១៨               ២០១៩                ២០២០                 ២០២១

១២២,០៧

១៥៩,១២ ១៧៣,១៦

២៤៥,៨៧

៣០២,៤២

��ហ�ទី២៖ ឥណ�ន និងបុ�����ន (គិត��នដុ��រ���រ�ក)
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���កទី៣/ ២- ��ក់ប��ើ

 ធ��រ ARDB �នសមតុល���ក់ប��ើ��ប់����ទ សរុបចំនួន ៥ ៧ ៥៩ ៤១០,៦៦ �ដុ��រ���រ�ក ��ល

  ចំនួន��ក់ប��ើ��ះ �នសន��ះ�ើន�ើង�បន�ប��ប់��ឹម���ទី៣១ ��ធ�� ��ំ២០២១   ក៏�យ�រ��ធ��រ�ន

����យខ��ន��ធ��រ�ណិជ�។

២០២០       ២០២១

២៣១ ១៣៨

១១៥៥

គណនីចរន� គណនី�ន�លកំណត់ គណនីសន�ំ

២៥៤
១៤០

២២៥០

��ហ�ទី៤៖ ចំនួនគណនី�ម����ទ��ក់ប��ើ

��ហ�ទី៣៖ សមតុល��ម����ទគណនី (គិត��នដុ��រ���រ�ក)

២,១៤
២,៣៧

០,៧៩

២០២០ ២០២១

២,០៥
២,០២

១,៦៨

��ក់ប��ើចរន� ��ក់ប��ើ�ន�លកំណត់��ក់ប��ើសន�ំ



���កទី៣/ ៣- កិច�សហ��តិបត�ិ�រ�មួយ��គូសហ�រ/�ជីវកម�

រ�យ�រណ៍���ំ��ំ ២០២១ ២៩

 កិច�សហ��តិបត��ិរ�មយួ��គូសហ�រ និង��គូ�ជីវកម�ក��ង��កុ និង����កុ �ន�លបណំងផ�ល់�ព

�យ��ួលដល់អតិថិជន�ំងអស់របស់ធ��រ ARDB ក��ង�ល�ផ�ល់ហិរ��ប��ន និង���ធ��រ��កប�យ

��សិទ��ព និងចីរ�ពដល់វ�ស័យកសិកម� �ើម�ីចូលរួមចំ��កអភិវឌ�ន៍វ�ស័យកសិកម� និង��ដ�កិច� �ក��ង��បខណ�

��ប��ម�លន��យអភិវឌ���ដ�កិច��តិរបស់�ជរ��ភិ�ល។ ធ��រអភិវឌ�ន៍ជនបទ និងកសិកម� �ន

��ើកិច�សហ��តិបត�ិ�រ�មួយ��គូសហ�រ ក៏ដូច���គូ�ជីវកម���លក��ង�ះ�នដូច�៖ ��សួងកសិកម� រុ�� 

���ញ់ និង���ទ (MAFF), ��សួង��ដ�កិច� និងហិរ��វត�� (MEF), ��សួង�ណិជ�កម� (MoC), គណៈក��ធិ�រ�តិ 

ស��ប់�រអភិវឌ��ម��ប���ធិប��យ����ក់��ម�តិ (NCDD), ធ��រវ�ង, អគ�ិសនីកម���-EDC,  ធ��រ

��ឌី��, សហព័ន���ូវអង�រកម��� (CRF), International Fund For Agricultural Development (IFAD), 

ធ��រពិភព�ក (WB), ធ��រអភិវឌ�ន៍�សុី (ADB), និងទី��ក់�រអភិវឌ�ន៍អន�រ�តិ������សស៊ុយ��ត 

(SIDA)។



���កទី៤- �រចូលរមួចំ��ក�ើ�ល����រអភិវឌ���កប�យចីរ�ព

 �ក��ង�រចូលរួមចំ��ក�ើ�ល����រអភវិឌ���កប�យចីរ�ព និងយរូអ���ង ��ល�ក��ងំជំរុញ�រ
អភិវឌ���ដ�កិច�, សង�ម, និងបរ���ន ធ��រអភិវឌ�ន៍ជនបទ និងកសិកម� (ARDB) �នខិតខំសហ�រ�មួយ��គូ
អភិវឌ�ន៍�តិ និងអន�រ�តិ �ើម�ីជំរុញ�រផ�រ��ប់�នឹង�ល� ���រអភិវឌ���កប�យនិរន�រ�ព។ ធ��រ 
ARDB �នរួមចំ��ក�ក��ង�រអភិវឌ���កប�យចីរ�ព��ើ�ល�មួយចំនួន រួម�ន៖ �ល����រ
អភិវឌ���កប�យចីរ�ពទី១, ទី២, ទី៨, ទី១៣, និង�ល����រអភិវឌ���កប�យចីរ�ពទី១៧។

(១) ពុំ�ន�ព��ី��៖ ធ��រ ARDB �នរួមចំ��ក��ងសកម� �មួយ
��គូអភិវឌ�ន៍�ក��ង�រសហ�រ��ងយកចិត�ទុក�ក់ដល់អតិថិជន
�ល���ល����កសិករ��មទីជនបទ �យផ�ល់ឥណ�ន 
បណ��ះប��ល និងអភវិឌ�ជំ�ញក��ង�រ��ប�់�ងហរិ��វត�� និងជំ�ញ��ល
�ក់ព័ន����ងៗ�ៀតក��ងវ�ស័យកសិកម� �ើម�ី����យពីកសិករ��កបរបរ
កសិកម��ម��ប����ណី ��កសិករសហ��ិន��ប�មសម័យ�ល
ប���កវ�ទ�ឌីជីថល ��ម�ងំជំរុញឱ��នលំហរូ����ក់ចំណ�លខ�ស់ផង��រ។ 

(២) ��ះអត់��ន��ើសូន�៖  ធ��រ ARDB �ន និងកំពុងអនុវត�គ��ង
��ល��ំ���ងសំ�ន់ដល់ ផលិតករ��តតូច មធ�ម និងធំ ក��ងវ�ស័យកសិកម� 
�រ�វប�កម� និង�រ�����ផលិតផលកសិកម���ើម �ើម�ីប��ើន�រផលិត �ំង
�ក��ង��កុ ក៏ដូច��ចផ�ត់ផ�ង់�រ��ំ�ញ�������សឱ��ន�ន់��
��ើនផង��រ។ 

រ�យ�រណ៍���ំ��ំ ២០២១ ៣០

ពុំ�ន�ព��ី��១

២ ��ះអត់��ន��ើសូន�



���កទី៤- �រចូលរមួចំ��ក�ើ�ល����រអភិវឌ���កប�យចីរ�ព

រ�យ�រណ៍���ំ��ំ ២០២១ ៣១

(៨) �រ�រសមរម� និងកំ�ើន��ដ�កិច�៖ ធ��រ ARDB ��ល�
ធ��រ�ណិជ�ប��ើ�លន��យរបស់�ជរ��ភិ�ល �ននិងកំពុង
�ើរតួ�ទី��ងសកម�ក��ង�រចូលរួម��រ និងជំរុញវ�ស័យកសិកម� �មរយៈ
�រផ�ល់ហិរ��ប��នដល់���កសិករ និង�ំ��ដល់ប��តួអង���លស�ិត 
�ក��ង������ក់ផលិតកម�វ�ស័យកសិកម� ឱ��ន់��ទូលំទូ�យ�ើម�ី�� 

�ននូវកំ�ើន��ដ�កិច���កប�យបរ��ប័ន� �នមុខរបរ��ញ��ញ, 
ផលិត�ពខ�ស់ និង�ន�រ�រសមរម� ស��ប់���ជន��ប់រូប។

(១៣) សកម��ពបរ���ន៖ ��ុម�រ�រ ��ធ��រ ARDB �ន�ៀបចំ
�លន��យផ�ល់ហិរ��ប��ន��តង ��លអនុ�ម�ម�ល- 
ន��យ��ក់�តិ, និង�នសិក���វ��វអំពី�ល�រណ ៍និងលក�ខណ�
���រផ�ល់ហិរ��ប��ន��តង។

(១៧) �ព���គូ �ើម�ីស��ច�ល�៖ ធ��រ ARDB �នសហ- 
�រ�មួយ��គូអន�រ�តិ���ើនដូច�៖ ធ��រពិភព�ក, ADB, AFD, 
និង IFAD �ើម�ីចូលរួមក��ង�រអភិវឌ���ដ�កិច�សង�ម�ើវ�ស័យកសិកម� 
�មរយៈ�រផ�ល់�រ�ំ�����កហិរ��វត��ក��ងទ��ង់�កម�ី ��កប�យ
និរន�រ�ព។ 

៨ �រ�រសមរម� 
និងកំ�ើន��ដ�កិច�

១៣ សកម��ពបរ���ន

១៧ �ព���គូ �ើម�ី
ស��ច�ល�



រ�យ�រណ៍���ំ��ំ ២០២១ ៣២

���កទី៥- ��ឹត�ិ�រណ៍សំ�ន់ៗ 

���កទី៥- ១.- �ររួមចំ��ក�ក��ង�រ�រសង�ម 

��ត��ៀម�ប៖ ���ទី៣ ��វ�ច�ិ� ��ំ ២ ០ ២១
��ុម�រ�រតំ�ង  ឯកឧត�មបណ�ិត � �ច  
�ន�ំយកអំ�យដ៏����� ជូនដល់ក��យ��ុស��ះ 
គង់ សី�។

���ទី១៣ ��ធ�� ��ំ២០២១៖ 
ឯកឧត�មបណ�ិត � �ច  �ននទទួលជួប 
ពិ�ក��រ�រ និងសំ��ះសំ�ល�មយួតំ�ង 
សហព័ន���ូវអង�រកម��� (CRF)  ក៏�នកម�វ�ធី��គល ់
ទទួលអង�រចំនួន ៥០០ ក��ប ់��ល�អ�ំយរបស់
 ស�ជិក សហព័ន���ូវអង�រកម��� ជូនដល់ធ��រ 
ARDB �ើម�ី��ើ�រ��កជូនបន��ដល់អ�កទី�ល់��។

��បឋមសិក�វត��ជបូព៌ ��ត��ៀម�ប៖ 
���ទី១៦ ��ធ�� ��ំ២០២១ ឯកឧត�មបណ�ិត 
� �ច និងសហ�រ� �ន�ំយកអំ�យ
សប��រសធម ៌ជូនដល់ប��នៗសិស�នុសិស� ��ល
កំពុងសិក�។



រ�យ�រណ៍���ំ��ំ ២០២១ ៣៣

���កទី៥- ១.- �ររួមចំ��ក�ក��ង�រ�រសង�ម 

ស�គមអ�កនិពន����រ៖ ���ទី១០ ��កុម�ៈ ��ំ២០២១
ឯកឧត�មបណ�ិត � �ច  �នជួបសំ��ះសំ�ល  
�មួយកវ�និពន� និងអ�កនិពន����រ�ើម�ី�ំយកថវ��មួយ 
ចំនួន ឧបត�ម�ដល់ស�គមអ�កនិពន����រ ស��ប់�ត់ 
��ងក��ង�រ�ៀបចំដំ�ើរ�រកម�វ�ធីម���ព�នរ��ន់
អក�រសិល�៍ទ�����គង��ើកទី១១ ��ម���នបទ 
“ជីវ�ត និងនិរន�រ�ពទ�����គង�”។ 

ស��ត់ព��ពន់៖ រ�ៀល���ទី២៩ ����� ��ំ២០២១

�ក �ន លឹម អគ��យករង��ធ��រ ARDB 
តំ�ងដ៏ខ�ង់ខ�ស់ ឯកឧត�មបណ�ិត � �ច  �ន
�ំយកអំ�យរបស់ ឯកឧត�មបណ�ិត � �ច 
និង�កជំ�វ  ��គល់ជូន��ស��ត់ព��ពន់។

ខណ�ច�រអំ�៖ ��ឹក���ទី២៩ ����� ��ំ២០២១

�ក �ន លឹម អគ��យករង��ធ��រ ARDB 
តំ�ងដ៏ខ�ង់ខ�ស់ ឯកឧត�មបណ�ិត � �ច  �ន
�ំយកអំ�យរបស់ ឯកឧត�មបណ�ិត � �ច 
និង�កជំ�វ  ��គល់ជូន��ខណ�ច�រអំ�។



���កទី៥- ២.- សកម��ពចុះផ�ព�ផ�យអំពីហិរ��ប��នពិ��សរបស់
                       �ជរ��ភិ�ល

រ�យ�រណ៍���ំ��ំ ២០២១ ៣៤

��ត�កំពង់��ំង៖ ��ឹក���ទី១៤ ��តុ�  ��ំ២០២១
ឯកឧត�មបណ�ិត � �ច �នអ��ើញចូលជួប
សំ��ះសំ�ល និង��ើកិច�ពិ�ក��រ�រ�មួយ 
ឯកឧត�ម ស៊ុន សុវ��រ�ទ� អភិ�ល��គណៈ
អភិ�ល��ត�កំពង់��ំង និងឯកឧត�ម ឡ�ង ឈុន�� 
���ន��ុម��ឹក���ត� �ើម�ីពិ�ក��ើកិច�សហ�រ
សិក��ើគ��ង អភិវឌ�ន៍៍ទំ�ើបកម�វ�ស័យកសិកម� 
រ�ងធ��រ ARDB និងរដ��ល��ត�កំពង់��ំង។ 

��ត��ត់ដំបង៖ ��ឹក���ទី១៦ ��ក�� ��ំ២០២១
ឯកឧត�មបណ�ិត � �ច �នអ��ើញចុះ���ត 
ពិនិត���សិទ��ព ���រ��ើ��ស់ឥណ�ន ��ម
គ��ងហរិ��ប��នពិ��សរបស់�ជរ��ភ�ិល   ��ល
�នផ�ល់ជូន�មរយៈធ��រ ARDB ជូនដល់
ធ��រ��ូវ និង��ុមហ៊ុន��តង ក��ង��ត��ត់ដំបង
�ើម�ី��ើ�រ�ងសង់��ងំស��ក��វូ និងឡសំងួត��វូ។ 

��ត��៉�លិន៖ ��ច���ទី១៦ ��ក�� ��ំ២០២១ 
ឯកឧត�មបណ�ិត � �ច �នអ��ើញចូលរួម 
សំ��ះសំ�ល�មួយ��ុមតំ�ងស�ជិក
សហគមន៍�ៀន�៉�លិន ��ល�អតិថិជនរបស់
ធ��រ ARDB ។ 



���កទី៥- ២.- សកម��ពចុះផ�ព�ផ�យអំពីហិរ��ប��នពិ��សរបស់
�ជរ��ភិ�ល

រ�យ�រណ៍���ំ��ំ ២០២១ ៣៥

��ត�កំពង់ធំ៖ ���ទី១១ ��ក�� ��ំ២០២១
ឯកឧត�មបណ�ិត  � �ច   �នអ��ើញចូល
 រួម�អធិបតី�ពដ៏ខ�ង់ខ�ស់ ក��ងកម�វ�ធីស��ធ�
ផ��វ�រ�ង��សុីនកិន��ូវ ��លី េ�ហ�ស ហ៊��ដ និង
ចូលរួម��ើ��ក�ីផង��រក��ងកម�វ�ធីចុះហត���� 
និង�រចុះអនុស�រណៈ�គយល់��ស�ីពី�ព�
��គូ�ើ�រផ�ត់ផ�ង់ទីផ�រ��វូអង�រ រ�ងសម�ន័�សហ - 
គមន៍កសិកម�កម��� និង��មុហ៊នុ ��លីេ�ហ�ស ហ៊��ដ។

��ត��ធ��ត់៖ រ�ៀល���ទី១៥ ��ក�� ��ំ២០២១

ឯកឧត�មបណ�ិត � �ច �នអ��ើញចុះ���ត
 ពិនិត�������ក់ផលិតកម� �ងច����សុីនកិន��ូវ 
�ំង គុណ�៉�ង និង�ង��សុីនកិន��ូវ ភូ គុកគី។

��ត��ៀម�ប៖ ���ទី២៦ ��មក� ��ំ២០២១

ឯកឧត�មបណ�ិត � �ច �នអ��ើញចូលរួម�
អធិបតី�ព ក��ងកម�វ�ធីសំ��ះសំ�ល និងផ�ព�- 
ផ�យអពីំ�ល�រណ៍ឥណ�នផ�រ��បទី់ផ�រ ជូន
ដល់បងប��ន���កសិករ �ំដុះប���សុវត�ិ�ព។



���កទី៦- រ�យ�រណ៍ហិរ��វត��

៦.១-  រ�យ�រណ៍ហិរ��វត��  ស��ប់�រ�យបរ����ទ��ល�នប��ប់
���ទី៣១ ��ធ�� ��ំ២០២១ និងរ�យ�រណ៍របស់សវនករឯក�ជ�

រ�យ�រណ៍���ំ��ំ ២០២១ ៣៦



 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
ធនគរអភិវឌ នជ៍នបទ និងកសកិមម 

របយករណ៍ហិរញញវតថុ 
ស្រមប់ករយិបរេិចឆទែដលបនបញច ប់ 

ៃថងទី31 ែខធនូ ឆន ំ2021 

និង 

របយករណ៍របស់សវនករឯក ជយ 

 



 

 

ព័ត៌មនអពំីធនគរ 
 
 
ធនគរ ធនគរអភិវឌ ន៍ជនបទ និងកសិកមម 
  

ចុះបញជ ីពណិជជកមមេលខ Co.3942 et/1998 
  
ទី ន ក់ករចុះបញជ ី អគរេលខ 9-13 ផ្លូវេលខ 7  
 សងក ត់ចតុមុខ ខណ្ឌ ដូនេពញ 
 ជធនីភនំេពញ ្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 
  
ភគទុនិក ្រកសួងេសដ្ឋកិចច និងហិរញញវតថុ 
  
្រកុម្របឹក ភិបល ឯកឧត្តម រស់ សីល ៉ ្របធន្រកុម្របឹក ភិបល អភិបលមិន្របតិបត្តិ 
 ឯកឧត្តម ន វ ិ ល សមជិក អភិបលមិន្របតិបត្តិ 
 ឯកឧត្តម េក ថច សមជិក អភិបល្របតិបត្តិ និងជអគគនយក 
 ឯកឧត្តម ទន សុេសរ ី សមជិក អភិបលមិន្របតិបត្តិ 
 ឯកឧត្តម ឃី កុសល សមជិក អភិបលមិន្របតិបត្តិ 
 េ ក ចន់ សី  សមជិក អភិបល្របតិបត្តិ 
 េ ក ប៉ក េសរវីឌ ន សមជិក អភិបលមិន្របតិបត្តិ 
   
ម្រន្តី្រតួតពិនិតយរដ្ឋ េ ក េដត សន ម្រន្តី្រតួតពិនិតយរដ្ឋ 
   
អនក្រគប់្រគង ឯកឧត្តម េក ថច អគគនយក 
 ឯកឧត្តម សឹង េរត អគគនយករង 
 េ ក ចន់ សី  អគគនយករង 
 េ ក បិុច នី អគគនយករង 

 េ ក បន លឹម អគគនយករង (ែតង ំងេនៃថងទី3 ែខមក  ឆន ំ2021) 
 េ ក អុ៊ច ចនថ  ្របធនគណៈកមមករគំ្រទេគលនេយបយ

របស់រ ្ឋ ភិបល  
 េ ក េនត បញញ  ្របធននយក ្ឋ នកិចចករគតិយុត្ត និង្របតិបត្តិករ

និងជ្របធនេលខ 
 េ ក ែខក ពិសិដ្ឋ ្របធននយក ្ឋ ន្របតិបត្តិករ និងកិចចកររតនគរ 
 េ ក្រសី អឹុង ពិសិដ្ឋ លីន ្របធននយក ្ឋ នធនធនមនុស  

និងបណ្តុ ះប ្ត ល 
 េ ក មិត្ត បុ៊ន ្របធននយក ្ឋ នឥណទន 



 

 

ព័ត៌មនអពំីធនគរ (ត) 
 
អនក្រគប់្រគង (ត) េ ក អឹុង សុង ្របធននយក ្ឋ ន ម នករេ្របើ្របស់ឥណទន 

និង្របមូលបំណុល  ( ែលងេនៃថងទី4            
ែខមក  ឆន ំ2022) 

 េ ក្រសី ន គឹមមួយ ្របធននយក ្ឋ នសវនកមមៃផទកនុង  
 េ ក ថត ចន់ថេគៀ ្របធននយក ្ឋ ន្រគប់្រគង និភ័យ 
 េ ក ញឹុប ៉ ទី ្របធននយក ្ឋ នហិរញញបបទនពណិជជកមម និង

្រគឹះ ថ នហិរញញវតថុ 
 េ ក ជិន ជ័យបុ្រត ្របធននយក ្ឋ នរដ្ឋបលទូេទ និងទំនក់ទំនង

ធរណៈ និងជអនុ្របធនេលខធិករ ្ឋ ន 
 េ ក មិុច សំរនិ អនុ្របធនទី1ៃននយក ្ឋ នព័ត៌មនវទិយ មន នៈ

េសមើ្របធននយក ្ឋ ន (ែតង ំងេនៃថងទី1      
ែខវចិឆិក ឆន ំ2021) 

 េ ក សុខុម ៉ រដ្ឋ ្របធននយក ្ឋ ន្រគប់្រគង ខ និង្របតិបត្តិករ
ចល័ត (ែតង ំងេនៃថងទី1 ែខវចិឆិក ឆន ំ2021) 

 េ ក្រសី ឈនុ សុខ ្របធននយក ្ឋ នគណេនយយ និងហិរញញវតថុ 
(ែតង ំងេនៃថងទី1 ែខវចិឆិក ឆន ំ2021) 

 េ ក គុយ បញញ  ្របធននយក ្ឋ នអភិវឌ ន៍ ជីវកមម និងយុទធ ្រស្ត
(ែតង ំងេនៃថងទី1 ែខវចិឆិក ឆន ំ2021) 

 េ ក អីុ សីឡូ អនុ្របធននយក ្ឋ នអភិវឌ ន៍ ជីវកមម និង 
 យុទធ ្រស្ត (ែតង ំងេនៃថងទី1 ែខវចិឆិក ឆន ំ2021) 

 េ ក ែណម ឡន ្របធននយក ្ឋ នេ្របើ្របស់ឥណទន និង
្រគប់្រគងករ្របមូលបំណុល 

 (ែតង ំងេនៃថងទី4 ែខមក  ឆន ំ2022) 
 
សវនករ េខភីអឹមជជី េខមបូ  
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1. របយករណ៍របស់្រកុម្របឹក ភិបល 1 – 6 

2. របយករណ៍របស់សវនករឯក ជយ 7 – 10 

3. របយករណ៍ ថ នភពហិរញញវតថុ 11 – 12 
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  ៃថងទី31 ែខធនូ ៃថងទី31 ែខធនូ 
  ឆន ំ2021 ឆន ំ2020 ឆន ំ2021 ឆន ំ2020 
 កំណត់ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល ពន់េរៀល 
 សមគ ល់   (កំណត់សមគ ល់ 5) (កំណត់សមគ ល់ 5) 

្រទពយសកមម      
ច់្របក់ និង ច់្របក់សមមូល 6 7,137,354 48,590,769 29,077,580 196,549,661 

្របក់បេញញើេនធនគរនន 7 316,827 - 1,290,753 - 
្របក់តមកល់ មចបប់ 8 9,798,308 9,402,126 39,918,307 38,031,600 
ឥណទន និងបុេរ្របទន          

ផ្តល់ដល់អតិថិជនសុទធ 9 
 

288,887,032 
 

237,285,711 
 

1,176,925,768 
 

959,820,701 
្រទពយសមបត្តិរបឹអូស 10 3,748,234 3,773,887 15,270,305 15,265,373 
្រទពយសកមមេផ ង  ៗ 11 636,920 469,284 2,594,812 1,898,253 
្រទពយ និងបរកិខ រ 12 8,671,698 4,105,178 35,328,498 16,605,445 
្រទពយសកមមអរបីូ 13 952,254 983,646 3,879,483 3,978,848 
្រទពយសកមមសរបុ  320,148,627 304,610,601 1,304,285,506 1,232,149,881 

បំណុល និងមូលធនរបស់
ភគទុនិក 

 
    

បំណុល      
្របក់បេញញើរបស់អតិថិជន 14 5,753,657 5,301,086 23,440,399 21,442,893 
្របក់បេញញើរបស់ធនគរ និង

្រគឹះ ថ នហិរញញវតថុនន 15 2,627 4,661 10,702 18,854 
្របក់កមចី 16 156,591,584 194,363,418 637,954,113 786,200,026 
អនុបំណុល 17 1,044,084 1,044,084 4,253,598 4,223,320 
បំណុលេផ ង  ៗ 18 997,050 763,502 4,061,982 3,088,365 
សំវធិនធនស្រមប់កិចចសនយ

ធនហិរញញវតថុ 29ក 33,354 14,904 135,884 60,286 
បំណុលពនធេលើ                          

្របក់ចំេណញ្របចំឆន ំ 19ខ 1,519,836 - 6,191,812 - 
បំណុលពនធអបបបរម  - 15,737 - 63,656 
បំណុលពនធពនយរសុទធ 19ក 1,207,816 1,923,903 4,920,642 7,782,188 
បំណុលសរបុ  167,150,008 203,431,295   680,969,132 822,879,588 
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  ៃថងទី31 ែខធនូ ៃថងទី31 ែខធនូ 
  ឆន ំ2021 ឆន ំ2020 ឆន ំ2021 ឆន ំ2020 
 កំណត់ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល ពន់េរៀល 
 សមគ ល់   (កំណត់សមគ ល់ 5) (កំណត់សមគ ល់ 5) 

មូលធនរបស់ភគទុនិក      
េដើមទុន 20 96,504,646 96,504,646 390,627,000 390,627,000 
េដើមទុនេផ ង  ៗ 21 35,132,533 (11,280,227) 143,574,886 (45,429,245) 
េដើមទុនប្រមុង 22 1,406,164 1,202,424 5,693,521 4,863,484 
ទុនប្រមុង មបទបបញញត្តិ 23 12,020,407 14,930,339 48,507,934 60,345,537 
្របក់ចំេណញរក ទុក/ 

(្របក់ខតបងគរ)  7,934,869 (177,876) 32,305,354 (697,292) 
ទុនប្រមុងពីករប្ដូររបិូយប័ណ្ណ  - - 2,607,679 (439,191) 

មូលធនរបស់ភគទុនិកសរបុ  152,998,619 101,179,306 623,316,374 409,270,293 

បំណុល និងមូលធនរបស់
ភគទុនិកសរបុ  320,148,627 304,610,601 1,304,285,506 1,232,149,881 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
កំណត់សមគ ល់ែដលភជ ប់ជូនេនះ គឺជែផនកមួយៃនរបយករណ៍ហិរញញវតថុ។
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  2021 2020 2021 2020 
 កំណត់ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល ពន់េរៀល 
 សមគ ល់   (កំណត់សមគ ល់ 5) (កំណត់សមគ ល់ 5) 
ចំណូលពី្របតិបត្តិករ      
ចំណូលករ្របក់ 24 17,623,973 12,842,131 71,694,322 52,357,368 
ចំ យករ្របក់ 25 (92,056) (557,376) (374,484) (2,272,422) 

ចំណូលករ្របក់សុទធ  17,531,917 12,284,755 71,319,838 50,084,946 
ចំណូលេផ ង  ៗ 26 547,385 33,548 2,226,762 136,775 

ចំណូលពី្របតិបត្តិករសរបុ  18,079,302 12,318,303 73,546,600 50,221,721 

ចំ យេលើបុគគលិក 27 (4,285,886) (2,623,533) (17,434,984) (10,696,144) 
ចំ យ្របតិបត្តិករេផ ង  ៗ 28 (2,514,496) (2,549,427) (10,228,970) (10,394,014) 
ចំ យពនធអបបបរម 19C - (128,421) - (523,572) 

ចំ យេលើ្របតិបត្តិករសរបុ  (6,800,382) (5,301,381) (27,663,954) (21,613,730) 

ចំេណញពី្របតិបត្តិករមុន
ឱនភពតៃម្ល 

 
11,278,920 7,016,922 45,882,646 28,607,991 

ករខតបង់េលើឱនភពតៃម្ល
ឧបករណ៍ហិរញញវតថុ 31ខ (4,738,838) (6,969,442) (19,277,593) (28,414,415) 

្របក់ចំេណញមុនដកពនធ  6,540,082 47,480 26,605,053 193,576 
(ចំ យ)/អតថ្របេយជន៍

ពនធេលើ្របក់ចំេណញ 19គ (1,337,269) 93,713 (5,440,010) 382,068 

្របក់ចំេណញសុទធស្រមប់
ករយិបរេិចឆទ 

 
5,202,813 141,193 21,165,043 575,644 

លទធផល/(ខត)លម្អិតេផ ង  ៗ      
លេម្អ ងពីករប្តូររបិូយប័ណ្ណ  - - 3,046,870 (3,039,784) 

លទធផលលម្អិតសរបុស្រមប់
ករយិបរេិចឆទ 

 
5,202,813 141,193 24,211,913 (2,464,140) 

 
 
កំណត់សមគ ល់ែដលភជ ប់ជូនេនះ គឺជែផនកមួយៃនរបយករណ៍ហិរញញវតថុ។ 



ធនគរអភិវឌ នជ៍នបទ នងិកសកិមម 

របយករណ៍ស្ដីពីបែ្រមប្រមលួមូលធន 
ស្រមប់ករយិបរេិចឆទែដលបនបញច ប់ៃថងទី31 ែខធនូ ឆន ំ2021 
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េដើមទុន េដើមទុនេផ ង  ៗ េដើមទុនប្រមងុ ទុនប្រមុង មបទបបញញតិ្ត 
្របក់ចំេណញរក ទុក/ 

(្របក់ខតបងគរ) ទុនប្រមុងពីករប្ដូររបូិយប័ណ្ណ សរបុ 
ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល 

 (កំណត់សមគ ល់ 5)  (កំណត់សមគ ល់ 5)  (កំណត់សមគ ល់ 5)  (កំណត់សមគ ល់ 5)  (កំណត់សមគ ល់ 5)  (កំណត់សមគ ល់ 5)  (កំណត់សមគ ល់ 5) 
              

នៃថងទី1 ែខមក  ឆន ំ2020 96,504,646 390,627,000 (13,258,222) (53,493,531) 1,119,607 4,525,839 10,738,537 43,360,355 3,872,733 15,712,246 - 2,600,593 98,977,301 403,332,502 

្របតិបត្តិករែដលបនទទួល គ ល់
េ យផទ ល់េនកនុងមូលធន               

ករ្របមូលមកវញិៃន្របក់េដើមៃន
ឥណទនមិនដំេណើ រករ 
(កំណត់សមគ ល់ 21) - - 53,985 220,097 - - - - - - - - 53,985 220,097 

ករ្របមូលមកវញិៃនករ្របក់ៃន
ឥណទនមិនដំេណើ រករ 
(កំណត់សមគ ល់ 22) - - - - 82,817 337,645 - - - - - - 82,817 337,645 

ករេផទរពី្របក់ចំេណញរក ទុកេទ
ទុនប្រមុង មបទបបញញតិ្ត 
(កំណត់សមគ ល់ 23) - - - - - - 4,191,802 16,985,182 (4,191,802) (16,985,182) - - - - 

េដើមទុបបែនថមកនុងករយិបរេិចឆទ 
(កំណត់សមគ ល់ 21) - - 1,924,010 7,844,189 - - - - - - - - 1,924,010 7,844,189 

- - 1,977,995 8,064,286 82,817 337,645 4,191,802 16,985,182 (4,191,802) (16,985,182) - - 2,060,812 8,401,931 

លទធផលលម្អិតសរបុ               

្របក់ចំេណញសុទធស្រមប់
ករយិបរេិចឆទ - - - - - - - - 141,193 575,644 - - 141,193 575,644 

លេម្អ ងពីករប្តូររបូិយប័ណ្ណ - - - - - - - - - - - (3,039,784) - (3,039,784) 

- - - - - - - - 141,193 575,644 - (3,039,784) 141,193 (2,464,140) 

នៃថងទី31 ែខធនូ ឆន ំ2020 96,504,646 390,627,000 (11,280,227) (45,429,245) 1,202,424 4,863,484 14,930,339 60,345,537 (177,876) (697,292) - (439,191) 101,179,306 409,270,293 



ធនគរអភិវឌ នជ៍នបទ នងិកសកិមម 

របយករណ៍ស្ដីពីបែ្រមប្រមលួមូលធន (ត) 
ស្រមប់ករយិបរេិចឆទែដលបនបញច ប់ៃថងទី31 ែខធនូ ឆន ំ2021 
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េដើមទុន េដើមទុនេផ ង  ៗ េដើមទុនប្រមុង ទុនប្រមុង មបទបបញញតិ្ត 
្របក់ចំេណញរក ទុក/ 

 (្របក់ខតបងគរ) ទុនប្រមុងពីករប្ដូររបូិយប័ណ្ណ សរបុ 
ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល 

 (កំណត់សមគ ល់ 5)  (កំណត់សមគ ល់ 5)  (កំណត់សមគ ល់ 5)  (កំណត់សមគ ល់ 5)  (កំណត់សមគ ល់ 5)  (កំណត់សមគ ល់ 5)  (កំណត់សមគ ល់ 5) 
              

នៃថងទី1 ែខមក  ឆន ំ2021 96,504,646 390,627,000 (11,280,227) (45,429,245) 1,202,424 4,863,484 14,930,339 60,345,537 (177,876) (697,292) - (439,191) 101,179,306 409,270,293 
្របតិបត្តិករែដលបនទទួល គ ល់េ យផទ ល់

េនកនុងមូលធន               
ករេផទរពី្របក់កមចី - ្រកសួងេសដ្ឋកិចច និង

ហិរញញវតថុ - ASDF 
(កំណត់សមគ ល់ 21) - - 36,937,500 150,409,500 - - - - - - - - 36,937,500 150,409,500 

េដើមទុបបែនថមកនុងករយិបរេិចឆទ (កំណត់ 
សមគ ល់21) - - 3,791,460 15,438,830 - - - - - - - - 3,791,460 15,438,830 

ករ្របមូលមកវញិៃន្របក់េដើមៃនឥណទន
មិនដំេណើ រករ (កំណត់សមគ ល់ 21) - - 158,700 646,544 - - - - - - - - 158,700 646,544 

ករ្របមូលមកវញិៃនករ្របក់ៃនឥណទន
មិនដំេណើ រករ (កំណត់សមគ ល់ 22) - - - - 203,740 830,037 - - - - - - 203,740 830,037 

ករេផទរពីទុនប្រមុង មបទបបញញតិ្ត េទ្របក់
ចំេណញរក ទុក 
(កំណត់សមគ ល់ 23) - - - - - - (2,909,932) (11,837,603) 2,909,932 11,837,603 - - - - 

ករបែនថមេដើមទុនកនុងករយិបរេិចឆទ  
(កំណត់សមគ ល់ 21) - - 5,525,100 22,509,257 - - - - - - - - 5,525,100 22,509,257 

- -  46,412,760   189,004,131  203,740 830,037 (2,909,932) (11,837,603) 2,909,932 11,837,603 - -  46,616,500  189,834,168  
លទធផលលម្អិតសរបុ               
្របក់ចំេណញសុទធស្រមប់ករយិបរេិចឆទ - - - - - - - - 5,202,813 21,165,043 - - 5,202,813 21,165,043 
លេម្អ ងពីករប្តូររបូិយប័ណ្ណ - - - - - - - - - - - 3,046,870 - 3,046,870 

- - - - - - - - 5,202,813 21,165,043 - 3,046,870 5,202,813 24,211,913 
នៃថងទី31 ែខធនូ ឆន ំ2021 96,504,646 390,627,000  35,132,533   143,574,886  1,406,164 5,693,521 12,020,407 48,507,934 7,934,869 32,305,354 - 2,607,679 152,998,619  623,316,374  

 
 
កំណត់សមគ ល់ែដលភជ ប់ជូនេនះ គឺជែផនកមួយៃនរបយករណ៍ហិរញញវតថុ។



ធនគរអភិវឌ នជ៍នបទ នងិកសកិមម 

របយករណ៍លំហូរទឹក្របក់  
ស្រមប់ករយិបរេិចឆទែដលបនបញច ប់ៃថងទី31 ែខធនូ ឆន ំ2021 
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  2021 2020 2021 2020 
 កំណត់ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល ពន់េរៀល 
 សមគ ល់   (កំណត់សមគ ល់ 5) (កំណត់សមគ ល់ 5) 
លហូំរទឹក្របក់ពីសកមមភព

្របតិបត្តិករ 
 

    
្របក់ចំេណញសុទធស្រមប់

ករយិបរេិចឆទ 
 

5,202,813 141,193 21,165,043 575,644 
និយ័តភពេលើ៖      
ចំ យ/(អតថ្របេយជន៍)ពនធេលើ

្របក់ចំេណញ 
 

1,337,269 (93,713) 5,440,010 (382,068) 
រលំស់  492,246 341,321 2,002,457 1,391,566 
ករខតបង់ឱនភពៃនតៃម្ល 
       ្រទពយសមបត្តិរបឹអូស 10 91,916 107,791 373,914 439,464 
ករខតបង់េលើនូវឱនភពៃនតៃម្ល

ឧបករណ៍ហិរញញវតថុ 31ខ 4,738,838 6,969,442 19,277,593 28,414,415 
ចំណូលករ្របក់សុទធ  (17,531,917) (12,284,755) (71,319,838) (50,084,946) 
(ចំេណញ)/ខតពីករប្តូររបិូយប័ណ្ណ  (882,760) 937,655 (3,591,068) 3,822,819 
  (6,551,595) (3,881,066) (26,651,889) (15,823,106) 
បែ្រមប្រមួលនូវ៖      
្របក់តមកល់ មចបប់  (396,182) (7,571,914) (1,611,668) (30,870,693) 
ឥណទន និងបុេរ្របទន

ផ្ដល់ដល់អតិថិជន 
 

(50,892,418) (70,587,877) (207,030,356) (287,786,775) 
្រទពយសកមមេផ ង  ៗ  (268,391) 437,188 (1,091,815) 1,782,415 
្របក់បេញញើរបស់អតិថិជន  451,207 2,677,354 1,835,510 10,915,572 
្របក់បេញញើរបស់ធនគរនន  (2,034) 1,790 (8,274) 7,298 
បំណុលេផ ង  ៗ  233,548 744,126 950,073 3,033,802 

ច់្របក់េ្របើ្របស់កនុង្របតិបត្តិករ  (57,425,865) (78,180,399) (233,608,419) (318,741,487) 
ចំណូលករ្របក់បនទទួល  17,590,070 11,544,168 71,556,405 47,065,573 
ចំ យករ្របក់បនបង់  (76,104) (414,537) (309,591) (1,690,067) 
ពនធេលើ្របក់ចំេណញបនបង់ 19ខ (549,257) (994,411) (2,234,377) (4,054,214) 

ច់្របក់សុទធេ្របើ្របស់កនុង
សកមមភព្របតិបត្តិករ 

 
(40,461,156) (68,045,179) (164,595,982) (277,420,195) 



ធនគរអភិវឌ នជ៍នបទ នងិកសកិមម 

របយករណ៍លំហូរទឹក្របក់ (ត) 
ស្រមប់ករយិបរេិចឆទែដលបនបញច ប់ៃថងទី31 ែខធនូ ឆន ំ2021 
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  2021 2020 2021 2020 
 កំណត់ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល ពន់េរៀល 
 សមគ ល់   (កំណត់សមគ ល់ 5) (កំណត់សមគ ល់ 5) 

លហូំរទឹក្របក់ពីសកមមភព
វិនិេយគ      

ករទិញ្រទពយ និងបរកិខ រ  (5,027,374) (1,661,054) (20,451,357) (6,772,117) 
ករទិញ្រទពយសកមមអរបីូ  - (728,853) - (2,971,534) 
្របក់បេញញើេនធនគរនន  (320,000) - (1,301,760) - 

ច់្របក់សុទធេ្របើ្របស់កនុង 
សកមមភពវនិិេយគ  (5,347,374) (2,389,907) (21,753,117) (9,743,651) 

លហូំរទឹក្របក់ពីសកមមភព
ហរិញញបបទន      

េដើមទុនបែនថមកនុងករយិបរេិចឆទ  3,791,460 - 15,423,659 - 
ករទូទត់សង្របក់កមចី  - (1,108,347) - (4,518,730) 

ច់្របក់ទទួលបនពី្របក់កមចី  33,838 83,900,279 137,653 342,061,437 
ករ្របមូលមកវញិៃនករ្របក់ៃន

ឥណទនមិនដំេណើ រករ 
 

137,477 82,817 559,256 337,645 
ករ្របមូលមកវញិៃន្របក់េដើមៃន

ឥណទនមិនដំេណើ រករ 
 

158,700 53,985 646,544 220,097 

ច់្របក់សុទធទទួលបនពី
សកមមភពហិរញញបបទន 

 
4,121,475 82,928,734 16,766,160 338,100,449 

ករ(ថយចុះ)/េកើនេឡើងសទុធៃន ច់
្របក់ និង ច្់របក់សមមូល  (41,687,055) 12,493,648 (169,582,939) 50,936,603 
ច់្របក់ និង ច់្របក់សមមូល  
នេដើមករយិបរេិចឆទ  48,854,994 36,361,346 197,618,450 148,172,485 

លេម្អ ងពីករប្តូររបិូយប័ណ្ណ  - - 1,166,673 (1,490,638) 
ច់្របក់ និង ច់្របក់សមមូល
នចុងករយិបរេិចឆទ 6 7,167,939 48,854,994 29,202,184 197,618,450 
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្របតិបត្តិករមិនែមនជ ច់្របកជ់ រវន្ត៖ 

េនកនុងករយិបរេិចឆទ មន្របតិបត្តិករមិនែមនជ ច់្របក់ជ រវន្តដូចខងេ្រកម៖ 
 
  2021 2020 2021 2020 
 កំណត់ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល ពន់េរៀល 
 សមគ ល់   (កំណត់សមគ ល់ 5) (កំណត់សមគ ល់ 5) 
      
ករេផទរពី្របក់កមចី - ្រកសួង 

េសដ្ឋកិចច និងហិរញញវតថុ - ASDF 
េទេដើមទុនេផ ង  ៗ 21 36,937,500 - 150,409,500 - 

ឥណទន និងបុេរ្របទនផ្តល់ដល់
អតិថិជនេ យផទ ល់ពី្រកសួង
េសដ្ឋកិចច និងហិរញញវតថុ ែដល 
កត់្រ េ្រកមេដើមទុនេផ ង  ៗ 21 5,525,100 1,924,010 22,509,257 7,844,189 

ករ្របមូលមកវញិៃនករ
្របក់ៃនឥណទនមិន
ដំេណើ រករ មរយៈ្រទពយ
សមបត្តិរបឹអូស 10 66,263   -     269,558   -    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
កំណត់សមគ ល់ែដលភជ ប់ជូនេនះ គឺជែផនកមួយៃនរបយករណ៍ហិរញញវតថុ។ 
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កំណត់សមគ ល់ទំងេនះ គឺជែផនកមួយៃនរបយករណ៍ហិរញញវតថុ េហើយគួរែត្រតូវបន នជមួយគន នឹងរបយករណ៍
ហិរញញវតថុែដលបនភជ ប់មកជមួយ។ 

1. ព័ត៌មនធនគរ 
ធនគរអភិវឌ ន៍ជនបទ និងកសិកមម ជអងគភពរបស់រដ្ឋទំង្រសងុមួយ ែដលបេងកើតេឡើង មអនុ្រកឹតយ  
ចុះៃថងទី21 ែខមក  ឆន ំ1998 កនុងេគលបំណងជំរញុសមមភពកសិកមម និងេសដ្ឋកិចចជនបទ េដើមបកត់បនថយភព                   
្រកី្រក និងេលើកតេមកើងនូវក្រមិតជីវភពរបស់្របជជន មជនបទ។  

ធនគរបនចប់េផ្ដើម្របតិបត្តិករេ្រកមករចុះបញជ ីេលខ Co.3942 et/1998 ែដលេចញេ យ្រកសួងពណិជជកមម
នៃថងទី12 ែខឧសភ ឆន ំ1998។ ធនគរបនទទួលបន ជញ បណ្ណពីធនគរជតិៃនកមពុជ ជធនគរឯកេទស 
េ យមនសុពលភពជអចិៃ្រន្តយ៍នៃថងទី15 ែខមិថុន ឆន ំ2007។ 

ធនគរបនទទួលបន ជញ បណ្ណពីធនគរជតិៃនកមពុជ េដើមបី្របតិបត្តិករជធនគរពណិជជេនៃថងទី19      
ែខកុមភៈ ឆន ំ2020 ែដលចប់ពីេពលេនះមក សកមមភពចមបងរបស់ធនគរបនផ្ល ស់ប្ដូរេទជេស ធនគរ
ពណិជជ។  

នៃថងទី31 ែខធនូ ឆន ំ2021 ធនគរមនបុគគលិកចំនួន 222 នក់ (ៃថងទី31 ែខធនូ ឆន ំ2020៖ 171 នក់)។ 

2. មូល ្ឋ នៃនករេរៀបចំ 
របយករណ៍ហិរញញវតថុរបស់ធនគរ ្រតូវបនេរៀបចំេឡើងេ យអនុេ មេទ មស្តង់ របយករណ៍ទក់ទង
នឹងហិរញញវតថុអន្ដរជតិៃនកមពុជ (“ស.រ.ទ.ហ.អ.ក”)។ 

ព័ត៌មនលម្អិតទក់ទងនឹងេគលនេយបយគណេនយយសំខន់ រៗបស់ធនគរ ្រតូវបន ត្រត ងកនុង
កំណត់សមគ ល់ 33។ 

របយករណ៍ហិរញញវតថុទំងេនះ ្រតូវបនផ្តល់សិទធិេ យេបះផ យេ យ្រកុម្របឹក ភិបល នៃថងទី31         
ែខឧសភ ឆន ំ2022។ 

3. របូិយប័ណ្ណ មុខងរ និងរបូិយប័ណ្ណ ស្រមប់កំណត់បង្ហ ញ 

ធនគរេធ្វើ្របតិបត្តិករ និងកត់្រ ល់បញជ ីគណេនយយរបស់ខ្លួនជ្របក់ដុ ្ល រ េមរកិ។ អនក្រគប់្រគងក៏បន
កំណត់ថ ្របក់ដុ ្ល រ េមរកិជរបិូយប័ណ្ណមុខងរ និងជរបិូយបណ្ណ័ ស្រមប់េធ្វើករបង្ហ ញ េ្រពះ ឆ្លុះ
បញច ំងពី រធតុេសដ្ឋកិចចៃន្របភព្រពឹត្តិករណ៍ និងកលៈេទសៈរបស់ធនគរ។ 

របយករណ៍ហិរញញវតថុេនះ ្រតូវបនបង្ហ ញជ្របក់ដុ ្ល រ េមរកិ ែដលជរបិូយប័ណ្ណមុខងររបស់ធនគរ។ 
តួេលខទំងអស់ ្រតូវបនបងគត់ចំនួនមួយដុ ្ល រ េមរកិ េលើកែលងែតមនករបង្ហ ញេផ ងពីេនះ។ 
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4. ករវិនិចឆ័យ និងករប៉ន់ ម ន  
េនកនុងករេរៀបចំរបយករណ៍ហិរញញវតថុេនះ អនក្រគប់្រគងេធ្វើករវនិិចឆ័យ ប៉ន់ ម ន និងសនមតែដលមន                      
ផលប៉ះពល់ដល់ករអនុវត្តនូវេគលនេយបយគណេនយយ និងចំនួនៃន្រទពយសកមម បំណុល ចំណូល និង    
ចំ យែដលបន យករណ៍។ លទធផលជក់ែស្តង ចខុសពីករប៉ន់ ម នទំងេនះ។  

ករប៉ន់ ម ន និងករសនមតែដលពក់ព័នធ្រតូវបន្រតួតពិនិតយជ្របចំ។ ករែកែ្របេលើករប៉ន់ ម ន ្រតូវបន
ទទួល គ ល់ មវធីិ ្រស្តទស នៈវស័ិយ។ 

ក. ករវនិិចឆ័យ 

ព័ត៌មនអំពីករវនិិចឆ័យ ែដលបនេធ្វើេឡើងកនុងករអនុវត្តេគលនេយបយគណេនយយែដលមនផលប៉ះពល់
ជ រវន្ដេលើចំនួនទឹក្របក់ែដល្រតូវបនទទួល គ ល់េនកនុងរបយករណ៍ហិរញញវតថុ ្រតូវបនបង្ហ ញកនុង
កំណត់សមគ ល់ដូចខងេ្រកម ៖ 

• កំណត់សមគ ល់ 33គ(ii)៖ ករចត់ថន ក់្រទពយសកមមហិរញញវតថុ៖ ករ យតៃម្លគំរូ ជីវកមមែដល្រទពយទំងេនះ
្រតូវបនកន់កប់ និងករ យតៃម្លថេតើលកខខណ្ឌ កិចចសនយៃន្រទពយសកមមហិរញញវតថុ គឺជករទូទត់ែត
្របក់េដើម និងករ្របក់ (“SPPI”) េលើចំនួន្របក់េដើមែដលេនសល់។ 

• កំណត់សមគ ល់ 33គ(vii)៖ ករបេងកើតលកខណៈវនិិចឆ័យស្រមប់កំណត់ថេតើ និភ័យឥណទនេលើ្រទពយ
សកមមហិរញញវតថុបនេកើនេឡើងជ រវន្ដ ចប់ ំងពីករទទួល គ ល់ដំបូង េ យកំណត់វធីិ ្រស្ត
ស្រមប់បញចូ លព័ត៌មនេទកនុងករ ស់ែវងេលើករខតបង់ឥណទនរពឹំងទុក (“ECL”) និងករេ្រជើសេរ ើស 
និងករអនុម័តេលើគំរែូដលេ្របើេដើមបី ស់ែវងេលើករខតបង់ឥណទនរពឹំងទុក។ 

• កំណត់សមគ ល់ 31ខ(iv)៖ គុណភពឥណទនៃនឥណទន និងបុេរ្របទនផ្តល់ដល់អតិថិជនដុល - រមួ
បញចូ លព័ត៌មននេពលអនគត។  

ខ. ករប៉ន់ ម ន និងករសនមតមិនចបស់ ស់ 

ព័ត៌មនអំពីភពមិនចបស់ ស់ៃនករប៉ន់ ម ន និងករសនមត ែដលមន និភ័យជ រវន្ដ ែដល ចេធ្វើ
ឲយមននិយ័តភពេលើតៃម្លេយងៃន្រទពយសកមម និងបំណុលកនុងករយិបរេិចឆទហិរញញវតថុនេពលបនទ ប់ ្រតូវបន
បញចូ លកនុងកំណត់សមគ ល់ ដូចខងេ្រកម៖ 

• កំណត់សមគ ល់ 33គ(vi) ៖ ករកំណត់តៃម្លសម្រសបៃនឧបករណ៍ហិរញញវតថុែដលមនករបញចូ លទិននន័យ
សំខន់ែដលមិន ចអេងកតបន។  

• កំណត់សមគ ល់ 33គ(vii) ៖ ឱនភពៃនតៃម្លេលើឧបករណ៍ហិរញញវតថុ ៖ ករកំណត់ធតុចូលេទកនុងករខតបង់
ឥណទនរពឹំងទុក េលើក ស់ែវងគំរូ ជីវកមម ែដលរមួបញចូ លទំងព័ត៌មននេពលអនគត។ 

• កំណត់សមគ ល់ 33គ(vii) ៖ ឱនភពៃនតៃម្លេលើឧបករណ៍ហិរញញវតថុ៖ ករសនមតសំខន់  ៗ ែដលេ្របើកនុងករ         
ប៉ន់ ម នលំហូរទឹក្របក់ែដល ច្របមូលមកវញិបន។ 
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ស្រមប់ករយិបរេិចឆទែដលបនបញច ប់ៃថងទី31 ែខធនូ ឆន ំ2021 
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5. ករប្តូររបូិយប័ណ្ណ ពី្របក់ដុ ្ល រ េមរកិេទជ្របក់េរៀល 

របយករណ៍ហិរញញវតថុ្រតូវបនបង្ហ ញជ្របក់ដុ ្ល រ េមរកិ ែដល្រតូវជរបិូយប័ណ្ណមុខងររបស់ធនគរ។ 
ករប្តូររបិូយប័ណ្ណពី្របក់ដុ ្ល រ េមរកិ េទជ្របក់េរៀលែខមរ បនបំេពញ មលកខខណ្ឌ ត្រមូវៃនករបង្ហ ញ    
ព័ត៌មនេ យអនុេ ម មចបប់ស្តីពីគណេនយយ និងសវនកមម េហើយករប្ដូររបិូយប័ណ្ណេនះេធ្វើេឡើងេ យ
អនុេ មេទ ម ស.គ.អ.ក 21 – ឥទធិពលៃនករែ្រប្របួលអ្រ ប្តូររបិូយប័ណ្ណបរេទស។ 

្រទពយសកមម និងបំណុល្រតូវបនប្តូរ មអ្រ នកលបរេិចឆទ យករណ៍ េហើយគណនីមូលធន និងគណនី
មូលធនេផ ង េៗទៀត ្រតូវបនប្តូរ មអ្រ ្របវត្តិ ្រស្ដ។ របយករណ៍ចំេណញ ឬខត និងលទធផលលម្អិត    
េផ ង  ៗ និងរបយករណ៍លំហូរទឹក្របក់ ្រតូវបនប្តូរេទជ្របក់េរៀល េ យេ្របើ្របស់អ្រ មធយមេនកនុង
ករយិបរេិចឆទ ែដលអ្រ េនះ្រតូវបនចត់ទុកថមនលកខណៈសម្រសប ពីេ្រពះអ្រ ប្ដូរ្របក់េនះ មិនមន 
ករែ្រប្របួលជ រវន្ដេនកនុងករយិបរេិចឆទ។ ភពខុសគន ែដលេកើតេឡើងពីករប្តូររបិូយប័ណ្ណ ្រតូវបនទទួល

គ ល់ជ “ទុនប្រមុងពីករប្តូររបិូយប័ណ្ណ” េនកនុងរបយករណ៍លទធផលលម្អិតេផ ងៗ។ 

ធនគរេ្របើ្របស់អ្រ ប្តូររបិូយប័ណ្ណដូចខងេ្រកម៖ 

  អ្រ នកលបរេិចឆទ 
  យករណ៍ អ្រ មធយម 

ៃថងទី31 ែខធនូ ឆន ំ2021 1 ដុ ្ល រ េមរកិ = 4,074 េរៀល 4,068 េរៀល 
ៃថងទី31 ែខធនូ ឆន ំ2020 1 ដុ ្ល រ េមរកិ = 4,045 េរៀល 4,077 េរៀល 

       

តួេលខជ្របក់េរៀលេនះ គឺស្រមប់ជករបង្ហ ញែតបុ៉េ ្ណ ះ េហើយមិន្រតូវបនយកមកបក្រ យថតួេលខ
្របក់ដុ ្ល រ េមរកិេនះ្រតូវបនប្ដូរេទជ្របក់េរៀល ឬគួរ្រតូវបនប្ដូរជ្របក់េរៀល ឬនឹង្រតូវបនប្ដូរជ         
្របក់េរៀល នេពលអនគត មអ្រ ប្ដូរ្របក់េនះ ឬអ្រ ប្ដូរ្របក់េផ ងេទៀតេនះេឡើយ។ 

6. ច់្របក់ និង ច់្របក់សមមូល 
 

 ៃថងទី31 ែខធនូ ៃថងទី31 ែខធនូ 
 ឆន ំ2021 ឆន ំ2020 ឆន ំ2021 ឆន ំ2020 
 ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល ពន់េរៀល 
   (កំណត់សមគ ល់ 5) (កំណត់សមគ ល់ 5) 
 

    

ច់្របក់កនុងៃដ 3,085,267 807,786 12,569,378 3,267,494 
សមតុលយជមួយធនគរនន 3,731,104 27,337,166 15,200,518 110,578,836 
សមតុលយជមួយធនគរជតិៃនកមពុជ 351,568 20,710,042 1,432,288 83,772,120 
 7,167,939 48,854,994 29,202,184 197,618,450 
ដក៖ ករខតបង់េលើឱនភពៃនតៃម្ល (30,585) (264,225) (124,604) (1,068,789) 
 7,137,354 48,590,769 29,077,580 196,549,661 



ធនគរអភិវឌ នជ៍នបទ នងិកសកិមម 
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6. ច់្របក់ និង ច់្របក់សមមូល (ត) 

សមតុលយជមួយធនគរនន និងសមតុលយជមួយធនគរជតិៃនកមពុជ គឺជគណនីចរន្ដ និងគណនីសន  ំ
និងមិនទទួលបនករ្របក់េនះេឡើយ។ 

បែ្រមប្រមួលៃនសំវធិនធនេលើករខតបង់េលើឱនភពៃនតៃម្ល ស្រមប់សមតុលយជមួយធនគរននមនដូច
ខងេ្រកម៖ 

 
 2021 2020 2021 2020 
 ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល ពន់េរៀល 
   (កំណត់សមគ ល់ 5) (កំណត់សមគ ល់ 5) 
     
នៃថងទី1 ែខមក  264,225 47,011 1,068,789 191,570 
(ករបង្វិលមកវញិ)/សំវធិនធន

ស្រមប់ករយិបរេិចឆទ (233,640) 217,214 (950,448) 885,581 
លេម្អ ងពីករប្ដូររបិូយប័ណ្ណ - - 6,263 (8,362) 

នៃថងទី31 ែខធនូ 30,585 264,225 124,604 1,068,789 

7. ្របក់បេញញ ើេនធនគរនន 
 

 ៃថងទី31 ែខធនូ ៃថងទី31 ែខធនូ 
 ឆន ំ2021 ឆន ំ2020 ឆន ំ2021 ឆន ំ2020 
 ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល ពន់េរៀល 
   (កំណត់សមគ ល់ 5) (កំណត់សមគ ល់ 5) 
     
្របក់បេញញើេនធនគរនន 320,000 - 1,303,680 - 
ដក៖ ករខតបង់េលើឱនភពៃនតៃម្ល (3,173) - (12,927) - 

 316,827 - 1,290,753 - 

េនះតំ ងឲយសមតុលយែដល្រតូវបន ក់កំហិតេនធនគរកនុង្រសុក និងមិនទទួលបនករ្របក់េទ។ 



ធនគរអភិវឌ នជ៍នបទ នងិកសកិមម 

កំណត់សមគ ល់េលើរបយករណ៍ហិរញញវតថុ (ត) 
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7. ្របក់បេញញ ើេនធនគរនន (ត) 
បែ្រមប្រមួលៃនសំវធិនធនេលើករខតបង់ឱនភពៃនតៃម្លស្រមប់្របក់បេញញើេនធនគរនន មនដូចខង
េ្រកម៖ 

 
 2021 2020 2021 2020 
 ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល ពន់េរៀល 
   (កំណត់សមគ ល់ 5) (កំណត់សមគ ល់ 5) 
     
នៃថងទី1 ែខមក   - - - - 
សំវធិនធនស្រមប់ករយិបរេិចឆទ 3,173 - 12,908 - 
លេម្អ ងពីករប្ដូររបិូយប័ណ្ណ - - 19 - 

នៃថងទី31 ែខធនូ 3,173 - 12,927 - 

8. ្របក់តមកល់ មចបប់ 
 

 ៃថងទី31 ែខធនូ ៃថងទី31 ែខធនូ 
 ឆន ំ2021 ឆន ំ2020 ឆន ំ2021 ឆន ំ2020 
 ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល ពន់េរៀល 
   (កំណត់សមគ ល់ 5) (កំណត់សមគ ល់ 5) 
     
្របក់តមកល់ធនេដើមទុន 8,919,761 8,975,377 36,339,106 36,305,400 
្របក់ប្រមុងកតព្វកិចច 878,547 426,749 3,579,201 1,726,200 

 9,798,308 9,402,126 39,918,307 38,031,600 

ក. ្របក់តមកល់ធនេដើមទុន 

េយង ម្របកសរបស់ធនគរជតិៃនកមពុជេលខ ធ7-01-136 ្រប.ក. ចុះៃថងទី15 ែខតុ  ឆន ំ2001 ធនគរ
ត្រមូវេ យរក ្របក់តមកល់ មចបប់ចំនួន 10% ៃនេដើមទុនែដលបនេបះផ យ។ ្របក់តមកល់ធនេដើមទុន
ខងេលើ តំ ងឲយ 10% ៃនេដើមទុនែដលបនេបះផ យ បូកនឹងេដើមទុនេផ ង េៗទេលើចំែណក្របក់េដើមៃន
ឥណទន និងបុេរ្របទនមិនដំេណើ រករ ដកករ្របមូលមកវញិនូវ្របក់េដើមៃនឥណទន និងបុេរ្របទនមិន
ដំេណើ រករ (សូមេមើលកំណត់សមគ ល់ 21(i))។ 

្របក់តមកល់េនះគឺមិន ចេ្របើ្របស់កនុង្របតិបត្តិករ្របចំៃថងរបស់ខ្លួនបនេឡើយ បុ៉ែន្តធនគរ ចដកវញិបន
េនេពលែដលធនគរសេ្រមចចិត្តឈប់េធ្វើ ជីវកមមេនកនុង្រពះ ជ ច្រកកមពុជេ យសម័្រគចិត្ត។ ្របក់
តមកល់ មចបប់ទទួលបនករ្របក់ចេន្ល ះពី 0.04% - 3% (ឆន ំ2020៖ 0.32% - 0.36%) កនុងមួយឆន ំ។  
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8. ្របក់តមកល់ មចបប់ (ត) 

ខ. ្របក់ប្រមងុកតព្វកិចចេលើ្របក់បេញញើរបស់អតិថិជន  

េយង ម្របកសេលខ ធ7-020-230 ្រប.ក. េចញេ យធនគរជតិៃនកមពុជ ធនគរ និង្រគឹះ ថ នហិរញញវតថុ
្រតូវរក ្របក់ប្រមុងកតព្វកិចចែដល្រតូវបនគណន មអ្រ  7% ចំេពះ្របក់េរៀល និងរបិូយប័ណ្ណេផ ង  ៗ              
ៃន្របក់បេញញើរបស់អតិថិជន ្របក់កមចីពីធនគរ និង្រគឹះ ថ នហិរញញវតថុ ជមធយម្របចំៃថង េនធនគរជតិៃន             
កមពុជ។ 

គ. មអ្រ ករ្របក់ (្របចំឆន ំ)៖ 
 

 2021 2020 
   
្របក់តមកល់ធនេដើមទុន 0.04% - 3% 0.32% - 0.36% 
្របក់ប្រមុងកតព្វកិចចេលើ្របក់បេញញើរបស់អតិថិជន មិនមន មិនមន 

9. ឥណទន និងបុេរ្របទនផ្តលដ់លអ់តិថិជនសទុធ 
 

 ៃថងទី31 ែខធនូ ៃថងទី31 ែខធនូ 
 ឆន ំ2021 ឆន ំ2020 ឆន ំ2021 ឆន ំ2020 
 ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល ពន់េរៀល 
   (កំណត់សមគ ល់ 5) (កំណត់សមគ ល់ 5) 
     
ឥណទន និងបុេរ្របទនរយៈេពលែវង 202,346,721 171,001,558 824,360,541 691,701,302 
ឥណទន និងបុេរ្របទនរយៈេពលខ្លី 83,655,937 71,628,799 340,814,287 289,738,492 
ឥណទនបុគគលិក 16,415,464 3,237,906 66,876,600 13,097,330 
ឥណទន និងបុេរ្របទនដុល 302,418,122 245,868,263 1,232,051,428 994,537,124 
ករ្របក់បងគរ្រតូវទទួល 3,113,787 3,079,884 12,685,569 12,458,130 
ចំណូលពនយរ (1,004,550) (872,209) (4,092,537) (3,528,085) 
ឥណទន និងបុេរ្របទនដុលមុនដក

ករខតបង់េលើឱនភពៃនតៃម្ល 304,527,359 248,075,938 1,240,644,460 1,003,467,169 
ដក៖ ករខតបង់េលើឱនភពៃនតៃម្ល (15,640,327) (10,790,227) (63,718,692) (43,646,468) 
ឥណទន និងបុេរ្របទនផ្តល់ដល់ 

អតិថិជនសុទធ 288,887,032 237,285,711 1,176,925,768 959,820,701 
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9. ឥណទន និងបុេរ្របទនផ្តលដ់លអ់តិថិជនសទុធ (ត) 

បែ្រមប្រមួលៃនសំវធិនធនេលើករខតបង់េលើឱនភពៃនតៃម្លមនដូចខងេ្រកម៖ 
 

 2021 2020 2021 2020 
 ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល ពន់េរៀល 
   (កំណត់សមគ ល់ 5) (កំណត់សមគ ល់ 5) 
     
នៃថងទី1 ែខមក  10,790,227 4,204,708 43,646,468 17,134,185 
សំវធិនធនស្រមប់ករយិបរេិចឆទ 4,850,100 6,585,519 19,730,207 26,849,161 
លេម្អ ងពីករប្ដូររបិូយប័ណ្ណ - - 342,017 (336,878) 

នៃថងទី31 ែខធនូ 15,640,327 10,790,227 63,718,692 43,646,468 

ឥណទន និងបុេរ្របទនផ្តល់ដល់អតិថិជនដុល មកលកំណត់្រតូវបនវភិគដូចខងេ្រកម៖  
 

 ៃថងទី31 ែខធនូ ៃថងទី31 ែខធនូ 
 ឆន ំ2021 ឆន ំ2020 ឆន ំ2021 ឆន ំ2020 
 ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល ពន់េរៀល 
   (កំណត់សមគ ល់ 5) (កំណត់សមគ ល់ 5) 
     
> 1 េទ 3ែខ 15,899,291 15,865,433 64,773,712 64,175,676 
> 3 េទ 12ែខ 2,514,877 2,936,597 10,245,609 11,878,535 
> 1 េទ 3ឆន ំ 77,444,069 81,860,509 315,507,137 331,125,759 
> 3 េទ 5ឆន ំ 58,791,381 48,137,151 239,516,086 194,714,776 
េលើសពី 5ឆន ំ 147,768,504 97,068,573 602,008,884 392,642,378 

 302,418,122 245,868,263 1,232,051,428 994,537,124 

ស្រមប់ករវភិគបែនថមេលើឥណទន និងបុេរ្របទនផ្តល់ដល់អតិថិជន សូមេមើលកំណត់សមគ ល់ 31ខ។ 

10. ្រទពយសមបត្តិរបឹអូស 

 ្រទពយសមបតិ្តរបឹអូសរមួមនបរកិខ រ និងអចលន្រទពយែដលទទួលបន មរយៈកររបឹអូសវតថុបញច ំៃនឥណទន 
និងបុេរ្របទនមិនដំេណើ រកររបស់អតិថិជនែដលយកមកកត់កងែផនកមួយៃនបំណុល។ 
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10. ្រទពយសមបត្តិរបឹអូស (ត) 

 ្រទពយសមបត្តិេនះមិន្រតូវបនរក រទុកកនុងេគលបំណង្របតិបត្តិករទូេទេទ និងត្រមូវេ យលក់កនុងរយៈេពល 
12ែខ េដើមបីេ្រ ច្រសង់ឥណទនរបស់ធនគរែដលេនសល់ េយង ម្របកសេលខ ធ-7-01-186 ្រប.ក. 
របស់ធនគរជតិៃនកមពុជ។ 

នកលបរេិចឆទៃនរបយករណ៍េនះ ធនគរមិនទន់បនេសនើសំុេទធនគរជតិៃនកមពុជេដើមបីពនយរេពលៃន
ករកន់កប់្រទពយសមបត្តិរបឹអូសេនះេទ។ 

 
2021 ដីធ្លី អគរ បរកិខ រ សរបុ 
 ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល 
     (កំណត់សមគ ល់ 5) 
      
ៃថ្លេដើម      
នៃថងទី1 ែខមក  ឆន ំ2021 2,786,150 885,820 680,386 4,352,356 17,605,280 
ករបែនថម (*) 66,263 - - 66,263 269,558 
លេម្អ ងពីករប្ដូររបិូយប័ណ្ណ - - - - 126,616 

នៃថងទី31 ែខធនូ ឆន ំ2021 2,852,413 885,820 680,386 4,418,619 18,001,454 

ដក៖ សំវធិនធនេលើឱនភពៃនតៃម្ល      
នៃថងទី1 ែខមក  ឆន ំ2021 - 88,582 489,887 578,469 2,339,907 
ករខតបង់េលើឱនភពៃនតៃម្ល

កនុងករយិបរេិចឆទ - 44,291 47,625 91,916 373,914 
លេម្អ ងពីករប្ដូររបិូយប័ណ្ណ - - - - 17,328 

នៃថងទី31 ែខធនូ ឆន ំ2021 - 132,873 537,512 670,385 2,731,149 

តៃម្លេយង      
នៃថងទី31 ែខធនូ ឆន ំ2021 2,852,413 752,947 142,874 3,748,234 15,270,305 

(*) េនះតំ ងឲយ្រទពយសមបត្តិរបឹអូស ែដល្របមូលបនពីករ្របក់េលើឥណទនមិនដំេណើ រករ។ 
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10. ្រទពយសមបត្តិរបឹអូស (ត) 
 

2020 ដីធ្លី អគរ បរកិខ រ សរបុ 
 ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល 
     (កំណត់សមគ ល់ 5) 
      
ៃថ្លេដើម      
នៃថងទី1 ែខមក  ឆន ំ2020 2,786,150 885,820 680,386 4,352,356 17,735,851 
លេម្អ ងពីករប្ដូររបិូយប័ណ្ណ - - - - (130,571) 
នៃថងទី31 ែខធនូ ឆន ំ2020 2,786,150 885,820 680,386 4,352,356 17,605,280 

ដក៖ សំវធិនធនេលើឱនភពៃនតៃម្ល      
នៃថងទី1 ែខមក  ឆន ំ2020 - 44,291 426,387 470,678 1,918,012 
ករខតបង់េលើឱនភពៃនតៃម្លកនុង

ករយិបរេិចឆទ - 44,291 63,500 107,791 439,464 
លេម្អ ងពីករប្ដូររបិូយប័ណ្ណ - - - - (17,569) 
នៃថងទី31 ែខធនូ ឆន ំ2020 - 88,582 489,887 578,469 2,339,907 

តៃម្លេយង      
នៃថងទី31 ែខធនូ ឆន ំ2020 2,786,150 797,238 190,499 3,773,887 15,265,373 

11. ្រទពយសកមមេផ ង  ៗ
 

 ៃថងទី31 ែខធនូ ៃថងទី31 ែខធនូ 
 ឆន ំ2021 ឆន ំ2020 ឆន ំ2021 ឆន ំ2020 
 ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល ពន់េរៀល 
   (កំណត់សមគ ល់ 5) (កំណត់សមគ ល់ 5) 
     
បុេរ្របទនេទអនកផគត់ផគង់ 210,002 94,551 855,548 382,459 
ចំ យធន ៉ប់រងបង់មុន 121,236 42,785 493,915 173,065 
វនិិេយគកនុងករប ្ត ក់ទុនរមួគន  (*) 340,000 340,000 1,385,160 1,375,300 
េផ ង  ៗ 218,242 143,753 889,118 581,480 
 889,480 621,089 3,623,741 2,512,304 
ដក៖ ករខតបង់េលើឱនភពៃនតៃម្ល (252,560) (151,805) (1,028,929) (614,051) 
 636,920 469,284 2,594,812 1,898,253 
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11. ្រទពយសកមមេផ ង  ៗ(ត) 

(*) េនះតំ ងឲយវនិិេយគកនុងករប ្ត ក់ទុនរមួគន កនុង្រកុមហុ៊ន សីុ.េជ េ្រ គ  បី៊ហ េនស ឯ.ក ែដល្រតូវ
បនបេងកើតេឡើងកនុងេគលបំណងបេងកើតករផគត់ផគង់ទីផ របែន្លែដលមនសុវតថិភពេនកនុង្រពះ ជណច្រក
កមពុជ។  

បែ្រមប្រមួលៃនសំវធិនធនេលើករខតបង់េលើឱនភពៃនតៃម្លមនដូចខងេ្រកម៖ 
 

 2021 2020 2021 2020 
 ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល ពន់េរៀល 
   (កំណត់សមគ ល់ 5) (កំណត់សមគ ល់ 5) 
     
នៃថងទី1 ែខមក  151,805 - 614,051 - 
សំវធិនធនស្រមប់ករយិបរេិចឆទ 100,755 151,805 409,871 618,909 
លេម្អ ងពីករប្ដូររបិូយប័ណ្ណ - - 5,007 (4,858) 

នៃថងទី31 ែខធនូ 252,560 151,805 1,028,929 614,051 
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12. ្រទពយ និងបរកិខ រ 
 

2021 ដីធ្លី អគរ ករែកលម្អអគរ យនយន្ដ បរកិខ រកុំពយូទ័រ 

បរកិខ រ
ករយិល័យ និង 
េ្រគ ងសង្ហ រមឹ 

្រទពយកំពុង
ដំេណើ រករ សរបុ 

ដុ ្ល េមរកិ ដុ ្ល េមរកិ ដុ ្ល េមរកិ ដុ ្ល េមរកិ ដុ ្ល េមរកិ ដុ ្ល េមរកិ ដុ ្ល េមរកិ ដុ ្ល េមរកិ ពន់េរៀល 
        (កំណត់សមគ ល់ 5) 

ៃថ្លេដើម          
នៃថងទី1 ែខមក  ឆន ំ2021 3,026,671 329,344 221,991 1,467,939 456,591 386,351 - 5,888,887 23,820,548 
ករទិញបែនថម 1,617,860 - 445 270,199 1,208,018 82,936 1,847,916 5,027,374 20,451,357 
លេម្អ ងពីករប្ដូររបូិយប័ណ្ណ - - - - - - - - 200,942 
នៃថងទី31 ែខធនូ ឆន ំ2021 4,644,531 329,344 222,436 1,738,138 1,664,609 469,287 1,847,916 10,916,261 44,472,847 

ដក៖ រលំស់បងគរ          
នៃថងទី1 ែខមក  ឆន ំ2021 - 194,049 122,321 865,648 350,825 250,866 - 1,783,709 7,215,103 
រលំស់ - 16,570 26,288 171,414 187,368 59,214 - 460,854 1,874,754 
លេម្អ ងពីករប្ដូររបូិយប័ណ្ណ - - - - - - - - 54,492 
នៃថងទី31 ែខធនូ ឆន ំ2021 - 210,619 148,609 1,037,062 538,193 310,080 - 2,244,563 9,144,349 

តៃម្លេយង          
នៃថងទី31 ែខធនូ ឆន ំ2021 4,644,531 118,725 73,827 701,076 1,126,416 159,207 1,847,916 8,671,698 35,328,498 



ធនគរអភិវឌ នជ៍នបទ នងិកសកិមម 

កំណត់សមគ ល់េលើរបយករណ៍ហិរញញវតថុ (ត) 
ស្រមប់ករយិបរេិចឆទែដលបនបញច ប់ៃថងទី31 ែខធនូ ឆន ំ2021 
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12. ្រទពយ និងបរកិខ រ (ត) 

2020 ដីធ្លី អគរ ករែកលម្អអគរ យនយន្ដ បរកិខ រកុំពយូទ័រ 

បរកិខ រ
ករយិល័យនិង 
េ្រគ ងសង្ហ រមឹ 

្រទពយកំពុង
ដំេណើ រករ សរបុ 

ដុ ្ល េមរកិ ដុ ្ល េមរកិ ដុ ្ល េមរកិ ដុ ្ល េមរកិ ដុ ្ល េមរកិ ដុ ្ល េមរកិ ដុ ្ល េមរកិ ដុ ្ល េមរកិ ពន់េរៀល 
        (កំណត់សមគ ល់ 5) 

ៃថ្លេដើម          
នៃថងទី1 ែខមក  ឆន ំ2020 2,006,671 329,344 177,222 1,070,726 379,782 322,238 - 4,285,983 17,465,381 
ករទិញបែនថម 1,020,000 - 44,769 455,363 76,809 64,113 - 1,661,054 6,772,117 
ករលុបេចល - - - (58,150) - - - (58,150) (237,078) 
លេម្អ ងពីករប្ដូររបូិយប័ណ្ណ - - - - - - - - (179,872) 
នៃថងទី31 ែខធនូ ឆន ំ2020 3,026,671 329,344 221,991 1,467,939 456,591 386,351 - 5,888,887 23,820,548 

ដក៖ រលំស់បងគរ          
នៃថងទី1 ែខមក  ឆន ំ2020 - 177,491 94,637 739,450 291,865 198,875 - 1,502,318 6,121,947 
រលំស់ - 16,558 27,684 184,348 58,960 51,991 - 339,541 1,384,309 
ករលុបេចល - - - (58,150) - - - (58,150) (237,078) 
លេម្អ ងពីករប្ដូររបូិយប័ណ្ណ - - - - - - - - (54,075) 
នៃថងទី31 ែខធនូ ឆន ំ2020 - 194,049 122,321 865,648 350,825 250,866 - 1,783,709 7,215,103 

តៃម្លេយង          
នៃថងទី31 ែខធនូ ឆន ំ2020 3,026,671 135,295 99,670 602,291 105,766 135,485 - 4,105,178 16,605,445 



ធនគរអភិវឌ នជ៍នបទ នងិកសកិមម 

កំណត់សមគ ល់េលើរបយករណ៍ហិរញញវតថុ (ត) 
ស្រមប់ករយិបរេិចឆទែដលបនបញច ប់ៃថងទី31 ែខធនូ ឆន ំ2021 
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13. ្រទពយសកមមអរបូី 
 

 សូហ្វែវរ 
្រទពយសកមមអរបីូ 
កំពុងដំេណើ រករ សរបុ 

 ដុ ្ល េមរកិ ដុ ្ល េមរកិ ដុ ្ល េមរកិ ពន់េរៀល 
2021    (កំណត់សមគ ល់ 5) 

ៃថ្លេដើម     
នៃថងទី1 ែខមក  ឆន ំ2021 172,904 982,623 1,155,527 4,674,107 
ករេផទរ 58,623 (58,623) - - 
លេម្អ ងពីករប្ដូររបិូយប័ណ្ណ - - - 33,510 
នៃថងទី31 ែខធនូ ឆន ំ2021 231,527 924,000 1,155,527 4,707,617 

ដក៖ រលំស់បងគរ     
នៃថងទី1 ែខមក  ឆន ំ2021 171,881 - 171,881 695,259 
រលំស់ 31,392 - 31,392 127,703 
លេម្អ ងពីករប្ដូររបិូយប័ណ្ណ - - - 5,172 
នៃថងទី31 ែខធនូ ឆន ំ2021 203,273 - 203,273 828,134 

តៃម្លេយង     
នៃថងទី31 ែខធនូ ឆន ំ2021 28,254 924,000 952,254 3,879,483 
2020     
ៃថ្លេដើម     
នៃថងទី1 ែខមក  ឆន ំ2020 172,904 253,770 426,674 1,738,697 
ករទិញបែនថម - 728,853 728,853 2,971,534 
លេម្អ ងពីករប្ដូររបិូយប័ណ្ណ - - - (36,124) 
នៃថងទី31 ែខធនូ ឆន ំ2020 172,904 982,623 1,155,527 4,674,107 

ដក៖ រលំស់បងគរ     
នៃថងទី1 ែខមក  ឆន ំ2020 170,101 - 170,101 693,162 
រលំស់ 1,780 - 1,780 7,257 
លេម្អ ងពីករប្ដូររបិូយប័ណ្ណ - - - (5,160) 
នៃថងទី31 ែខធនូ ឆន ំ2020 171,881 - 171,881 695,259 

តៃម្លេយង     
នៃថងទី31 ែខធនូ ឆន ំ2020 1,023 982,623 983,646 3,978,848 



ធនគរអភិវឌ នជ៍នបទ នងិកសកិមម 

កំណត់សមគ ល់េលើរបយករណ៍ហិរញញវតថុ (ត) 
ស្រមប់ករយិបរេិចឆទែដលបនបញច ប់ៃថងទី31 ែខធនូ ឆន ំ2021 
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14. ្របក់បេញញ ើរបសអ់តិថិជន 
 

 ៃថងទី31 ែខធនូ ៃថងទី31 ែខធនូ 
 ឆន ំ2021 ឆន ំ2020 ឆន ំ2021 ឆន ំ2020 
 ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល ពន់េរៀល 
   (កំណត់សមគ ល់ 5) (កំណត់សមគ ល់ 5) 
     
្របក់បេញញើ មត្រមូវករ 2,055,897 2,144,360 8,375,724 8,673,936 
គណនីសន  ំ 2,020,941 2,370,205 8,233,314 9,587,479 
្របក់បេញញើមនកលកំណត់ 1,676,819 786,521 6,831,361 3,181,478 

 5,753,657 5,301,086 23,440,399 21,442,893 

្របក់បេញញើរបស់អតិថិជន ្រតូវបនវភិគដូចខងេ្រកម៖ 
 

 ៃថងទី31 ែខធនូ ៃថងទី31 ែខធនូ 
 ឆន ំ2021 ឆន ំ2020 ឆន ំ2021 ឆន ំ2020 
 ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល ពន់េរៀល 
   (កំណត់សមគ ល់ 5) (កំណត់សមគ ល់ 5) 

(ក) មកលកំណត់៖ 
     

រយៈេពល 1ែខ 4,076,859 4,514,585 16,609,124 18,261,497 
> 1 េទ 3ែខ 68,947 488,629 280,890 1,976,504 
> 3 េទ 6ែខ - - - - 
> 6 េទ 12ែខ 567,182 297,872 2,310,699 1,204,892 
> 1 េទ 3ឆន ំ 1,040,669 - 4,239,686 - 

5,753,657 5,301,086 23,440,399 21,442,893 

(ខ) ម្របេភទអតិថិជន៖ 
     
សហ្រគសកនុង្រសុក (វស័ិយឯកជន) 2,079,265 2,245,414 8,470,926 9,082,700 
ឯកត្តជន 3,674,392 3,055,672 14,969,473 12,360,193 

 5,753,657 5,301,086 23,440,399 21,442,893 



ធនគរអភិវឌ នជ៍នបទ នងិកសកិមម 

កំណត់សមគ ល់េលើរបយករណ៍ហិរញញវតថុ (ត) 
ស្រមប់ករយិបរេិចឆទែដលបនបញច ប់ៃថងទី31 ែខធនូ ឆន ំ2021 
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14. ្របក់បេញញ ើរបសអ់តិថិជន (ត) 

្របក់បេញញើរបស់អតិថិជន ្រតូវបនវភិគដូចខងេ្រកម៖ (ត) 
 

 ៃថងទី31 ែខធនូ ៃថងទី31 ែខធនូ 
 ឆន ំ2021 ឆន ំ2020 ឆន ំ2021 ឆន ំ2020 
 ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល ពន់េរៀល 
   (កំណត់សមគ ល់ 5) (កំណត់សមគ ល់ 5) 

(គ) មនិ សន ្ឋ ន៖ 
     
និ សនជន 5,740,894 5,299,422 23,388,402 21,436,162 
អនិ សនជន 12,763 1,664 51,997 6,731 

 5,753,657 5,301,086 23,440,399 21,442,893 

(ឃ) មអ្រ ករ្របក់ (្របចំឆន ំ)៖ 
 

 2021 2020 
   
្របក់បេញញើ មត្រមូវករ មិនមន មិនមន 
គណនីសន  ំ 1.00% - 1.50% 1.00% - 1.50% 
្របក់បេញញើមនកលកំណត់់ 3.00% - 6.00% 3.00% - 6.00% 

15. ្របក់បេញញ ើរបសធ់នគរ និង្រគឹះ ថ នហរិញញវតថុនន 
 

 ៃថងទី31 ែខធនូ ៃថងទី31 ែខធនូ 
 ឆន ំ2021 ឆន ំ2020 ឆន ំ2021 ឆន ំ2020 
 ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល ពន់េរៀល 
   (កំណត់សមគ ល់ 5) (កំណត់សមគ ល់ 5) 
     
្របក់បេញញើ មត្រមូវករ 1,965 3,985 8,005 16,119 
គណនីសន  ំ 662 676 2,697 2,735 

 2,627 4,661 10,702 18,854 



ធនគរអភិវឌ នជ៍នបទ នងិកសកិមម 

កំណត់សមគ ល់េលើរបយករណ៍ហិរញញវតថុ (ត) 
ស្រមប់ករយិបរេិចឆទែដលបនបញច ប់ៃថងទី31 ែខធនូ ឆន ំ2021 
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15. ្របក់បេញញ ើរបសធ់នគរ និង្រគឹះ ថ នហរិញញវតថុនន (ត) 

 ៃថងទី31 ែខធនូ ៃថងទី31 ែខធនូ 
 ឆន ំ2021 ឆន ំ2020 ឆន ំ2021 ឆន ំ2020 
 ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល ពន់េរៀល 
   (កំណត់សមគ ល់ 5) (កំណត់សមគ ល់ 5) 

(ក) មកលកំណត់៖ 
     

រយៈេពល 1ែខ 2,627 4,661 10,702 18,854 

(ខ) មនិ សន ្ឋ ន៖ 
     
និ សនជន 2,627 4,661 10,702 18,854 

(គ) មអ្រ ករ្របក់ (្របចំឆន ំ) ៖ 
   
 2021 2020 
   
្របក់បេញញើ មត្រមូវករ មិនមន មិនមន 
គណនីសន  ំ 1.00% - 1.50% 1.00% - 1.50% 

16. ្របក់កមចី 
 

 ៃថងទី31 ែខធនូ ៃថងទី31 ែខធនូ 
 ឆន ំ2021 ឆន ំ2020 ឆន ំ2021 ឆន ំ2020 
 ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល ពន់េរៀល 
   (កំណត់សមគ ល់ 5) (កំណត់សមគ ល់ 5) 
ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ - 
មូលនិធិពិេសស 153,129,848 154,012,608 623,851,001 622,980,999 

្រកសួងេសដ្ឋកិចច និងហិរញញវតថុ - ASDF 1,205,838 38,143,338 4,912,584 154,289,803 
ទីភន ក់ងរអភិវឌ ន៍ប ងំ (“AFD”) 248,461 248,461 1,012,230 1,005,025 
មូលនិធិអន្តរជតិស្រមប់ករ
អភិវឌ ន៍កសិកមម (“IFAD”) 2,007,437 1,959,011 8,178,298 7,924,199 

 156,591,584 194,363,418 637,954,113 786,200,026 



ធនគរអភិវឌ នជ៍នបទ នងិកសកិមម 

កំណត់សមគ ល់េលើរបយករណ៍ហិរញញវតថុ (ត) 
ស្រមប់ករយិបរេិចឆទែដលបនបញច ប់ៃថងទី31 ែខធនូ ឆន ំ2021 
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16. ្របក់កមចី (ត) 

បែ្រមប្រមួលៃន្របក់កមចីមនដូចខងេ្រកម៖ 
 

 2021 2020 
 ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល 
  (កំណត់សមគ ល់ 5)  (កំណត់សមគ ល់ 5) 
     
នៃថងទី1 ែខមក  194,363,418 110,485,851 786,200,026 450,229,843 

ច់្របក់ទទួលបនពី្របក់កមចី 33,838 83,900,279 137,653 342,061,437 
ករទូទត់សង្របក់កមចី - (1,108,347) - (4,518,730) 
ករេផទរពី្របក់កមចី - ្រកសួងេសដ្ឋកិចច 

និងហិរញញវតថុ - ASDF េទ 
េដើមទុនេផ ង (ៗ*) (36,937,500) - (150,261,750) - 

ចំ យករ្របក់ 30,575 515,763 124,379 2,102,766 
ករ្របក់បនបង់ (15,987) (367,783) (65,035) (1,499,451) 
(ចំេណញ)/ខតពីករប្ដូររបិូយប័ណ្ណ 

បរេទស (882,760) 937,655 (3,591,068) 3,822,819 
លេម្អ ងពីករប្ដូររបិូយប័ណ្ណ - - 5,402,673 (5,998,658) 

នៃថងទី31 ែខធនូ 156,591,584 194,363,418 633,041,529 786,200,026 

(*) េនៃថងទី14 ែខកកក  ឆន ំ2021 ភគទុនិក បនសេ្រមចេផទរ្របក់កមចី - ្រកសួងេសដ្ឋកិចច និងហិរញញវតថុ - ASDF 
ចំនួន 36,937,500 ដុ ្ល រ េមរកិ េទជេដើមទុនេផ ង  ៗ (េមើលកំណត់សមគ ល់ 21(iii) ស្រមប់ព័ត៌មន
លម្អិត)។ 
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16. ្របក់កមចី (ត) 

្របក់កមចី្រតូវបនវភិគដូចខងេ្រកម៖ 

លកខខណ្ឌ ឥណទន 
ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ - 
មូលនិធិពិេសស 

្រកសួងេសដ្ឋកិចច និង 
ហិរញញវតថុ - ASDF ទីភន ក់ងរអភិវឌ ន៍ប ងំ (“AFD”) 

មូលនិធិអន្តរជតិស្រមប់ករ 
អភិវឌ ន៍កសិកមម (“IFAD”) 

និកយ្របក់កមចី និងសមតុលយន 
ៃថងទី31 ែខធនូ ឆន ំ2021 

501,631,000,000 េរៀល និង          
30,000,000 ដុ ្ល រ េមរកិ ឬសមមូល
នឹង 153,129,848 ដុ ្ល រ េមរកិ 
(2020៖ 501,631,000,000 េរៀល និង 
30,000,000 ដុ ្ល រ េមរកិ ឬសមមូល
នឹង 154,012,608 ដុ ្ល រ េមរកិ)។ 

1,205,838 ដុ ្ល រ េមរកិ        
(2020៖: 38,143,338 ដុ ្ល រ េមរកិ)។ 

248,461 ដុ ្ល រ េមរកិ 
(2020៖ 248,461ដុ ្ល រ េមរកិ)។ 

2,007,437 ដុ ្ល រ េមរកិ 
(2020៖ 1,959,011 ដុ ្ល រ េមរកិ)។ 

អ្រ ករ្របក់កនុងមួយឆន ំ មិនមន 2% មិនមន អ្រ 1.5% ្របចំឆន ំែផ្អកេលើចំនួន
្របក់កមចីែដលេនសល់ 

ករទូទត់្របក់េដើម ករទូទត់្របក់េដើមគឺ្រតូវបន
ទូទត់េនេពលមនត្រមវូករពី 
ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ។ 

ករទូទត់្របក់េដើមគឺ្រតូវបនេធ្វើ
េឡើង 2 ដងកនុងមួយឆន ំេសមើនឹង 
ករទូទត់្របក់េដើមែដលទទួលបន
ពីអតិថិជន។ 

ករទូទត់្របក់េដើមគឺ្រតូវបនទូទត់
ឲយ្រកសួងេសដ្ឋកិចច និងហិរញញវតថុ េន
េពលធនគរ្របមូលបនករទូទត់
្របក់េដើមពីអតិថិជន។ 

ករទូទត់្របក់េដើមគឺ្រតូវបនទូទត់
ឲយ្រកសួងេសដ្ឋកិចច និងហិរញញវតថុ េន
េពលធនគរ្របមូលបនករទូទត់ពី
អតិថិជន។ 

េគលបំណងឥណទន េដើមបីគំ្រទដល់ករអភិវឌ ន៍កសិកមម 
និងជនបទ 

េដើមបីគំ្រទដល់ករអភិវឌ ន៍កសិកមម 
និងជនបទ 

េដើមបីគំ្រទដល់ករអភិវឌ ន៍កសិកមម 
និងជនបទ 

េដើមបីគំ្រទដល់ករអភិវឌ ន៍កសិកមម 
និងជនបទ 
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17. អនុបំណុល 
 

 ៃថងទី31 ែខធនូ ៃថងទី31 ែខធនូ 
 ឆន ំ2021 ឆន ំ2020 ឆន ំ2021 ឆន ំ2020 
 ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល ពន់េរៀល 
   (កំណត់សមគ ល់ 5) (កំណត់សមគ ល់ 5) 
     
អនុបំណុល 1,044,084 1,044,084 4,253,598 4,223,320 

អនុបំណុល េនះតំ ងឲយ្របក់កមចីែដលគម នករធនរយៈេពលែវងពីទីភន ក់ងរអភិវឌ ន៍ប ងំនៃថងទី31    
ែខធនូ ឆន ំ2021 ចំនួន 1,044,084 ដុ ្ល រ េមរកិ (ៃថងទី31 ែខធនូ ឆន ំ2020៖ 1,044,084 ដុ ្ល រ េមរកិ) េយង មកិចច    
្រពមេ្រព ងរ ង្រកសួងេសដ្ឋកិចច និងហិរញញវតថុ និងទីភន ក់ងរអភិវឌ ន៍ប ងំនៃថងទី7 ែខឧសភ ឆន ំ1999 និង 
រ ង្រកសួងេសដ្ឋកិចច និងហិរញញវតថុ និងធនគរអភិវឌ ន៍ជនបទ និងកសិកមម នៃថងទី14 ែខវចិឆិក ឆន ំ2003 
ជមួយលកខខណ្ឌ ដូចខងេ្រកម៖ 

 
ឥណទនសរបុ 1,044,084 ដុ ្ល រ េមរកិ 
កលកំណត់ រយៈេពល 20ឆន ំគិតចប់ពីៃថងចុះហតថេលខេលើកិចចសនយនីមួយៗ។ 

ធនគរ ទទួលបនករយល់្រពមពីធនគរជតិៃនកមពុជ ែដលអនុញញ តឲយ ក់បញចូ លអនុបំណុលខងេលើ
េនកនុងេដើមទុនថន ក់ទីII ស្រមប់េគលបំណងៃនករគណនមូលធនសុទធេ យរមួបញចូ លទំងអនុបំណុល    
នៃថងទី22 ែខមីន ឆន ំ2007។ 

18. បំណុលេផ ង  ៗ
 

 ៃថងទី31 ែខធនូ ៃថងទី31 ែខធនូ 
 ឆន ំ2021 ឆន ំ2020 ឆន ំ2021 ឆន ំ2020 
 ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល ពន់េរៀល 
   (កំណត់សមគ ល់ 5) (កំណត់សមគ ល់ 5)      
បំណុលពនធេផ ង  ៗ 89,094 18,131 362,969 73,340 
ចំ យបងគរ និងករទូទត់េផ ង  ៗ 630,449 107,798 2,568,449 436,043 
ចំណូលជ្របក់ជំនួយពនយរ (*) 277,507 637,573 1,130,564 2,578,982 
 997,050 763,502 4,061,982 3,088,365 

(*) េនះតំ ងឲយ្របក់ជំនួយែដលេនសល់ (្របក់ជំនួយសរបុមនចំនួន មួយ នដុ ្ល រ េមរកិ) ទទួលបនពី
មូលនិធិអន្តរជតិស្រមប់ករអភិវឌ ន៍កសិកមម (“IFAD”) - Value Chain Innovation Fund (“VCIF”) េយង ម                 
កិចច្រពមេ្រព ងជំនួយឥណទនរ ង្រកសួងេសដ្ឋកិចច និងហិរញញវតថុ និងធនគរអភិវឌ ន៍ជនបទ និងកសិកមម     
នៃថងទី25 ែខឧសភ ឆន ំ2018។ 
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19. ពនធេលើ្របក់ចំេណញ 

ក. បំណុលពនធពនយរសុទធ  
 

 ៃថងទី31 ែខធនូ ៃថងទី31 ែខធនូ 
 ឆន ំ2021 ឆន ំ2020 ឆន ំ2021 ឆន ំ2020 
 ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល ពន់េរៀល 
   (កំណត់សមគ ល់ 5) (កំណត់សមគ ល់ 5) 
     
្រទពយសកមមជពនធពនយរ 200,910 174,442 818,507 705,618 
បំណុលពនធពនយរ (1,408,726) (2,098,345) (5,739,149) (8,487,806) 
បំណុលពនធពនយរសុទធ (1,207,816) (1,923,903) (4,920,642) (7,782,188) 

បំណុលពនធពនយរ រមួមនគណនីដូចខងេ្រកម៖ 
 

 ៃថងទី31 ែខធនូ ៃថងទី31 ែខធនូ 
 ឆន ំ2021 ឆន ំ2020 ឆន ំ2021 ឆន ំ2020 
 ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល ពន់េរៀល 
   (កំណត់សមគ ល់ 5) (កំណត់សមគ ល់ 5) 
     
រលំស់ 49,840 63,039 203,048 254,993 
ករខតបង់េលើឱនភពៃនតៃម្ល

ឧបករណ៍ហិរញញវតថុ 1,358,886 2,035,306 5,536,101 8,232,813 
ចំណូលមិនទន់ទទួល គ ល់ (200,910) (174,442) (818,507) (705,618) 
 1,207,816 1,923,903 4,920,642 7,782,188 

បែ្រមប្រមួលៃនបំណុលពនធពនយរមនដូចខងេ្រកម៖ 
 

 2021 2020 2021 2020 
 ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល ពន់េរៀល 
   (កំណត់សមគ ល់ 5) (កំណត់សមគ ល់ 5) 
     
នៃថងទី1 ែខមក  1,923,903 1,651,658 7,782,188 6,730,505 
ទទួល គ ល់កនុងចំេណញ ឬខត (716,087) 272,245 (2,913,042) 1,109,943 
លេម្អ ងពីករប្ដូររបិូយប័ណ្ណ - - 51,496 (58,260) 
នៃថងទី31 ែខធនូ 1,207,816 1,923,903 4,920,642 7,782,188 
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19. ពនធេលើ្របក់ចំេណញ (ត) 

ខ. បំណុលពនធេលើ្របក់ចំេណញ្របចំឆន ំ 
 

 2021 2020 2021 2020 
 ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល ពន់េរៀល 
   (កំណត់សមគ ល់ 5) (កំណត់សមគ ល់ 5) 
     
នៃថងទី1 ែខមក  - 1,360,369 - 5,543,505 
ចំ យពនធេលើ្របក់ចំេណញ 2,053,356 - 8,353,052 - 
ពនធេលើ្របក់ចំេណញបនបង់ (533,520) (994,411) (2,170,359) (4,054,214) 
សំវធិនធនេលើសកនុង

ករយិបរេិចឆទមុន - (365,958) - (1,492,011) 
លេម្អ ងពីករប្ដូររបិូយប័ណ្ណ - - 9,119 2,720 
នៃថងទី31 ែខធនូ 1,519,836 - 6,191,812 - 

អនុេ ម មចបប់ រេពើពនធៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ ធនគរមនកតព្វកិចចបង់ពនធេលើ្របក់ចំេណញ 
េ យគណន មអ្រ  20% ៃន្របក់ចំេណញជប់ពនធ ឬក៏បង់ពនធអបបបរមេ យគណន មអ្រ  1% ៃន
្របក់ចំណូលេនេពលែដលពនធមួយ មនចំនួនធំជង។ 

គ. ចំ យពនធេលើ្របក់ចំេណញ/ចំ យពនធអបបបរម 
 

 2021 2020 2021 2020 
 ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល ពន់េរៀល 
   (កំណត់សមគ ល់ 5) (កំណត់សមគ ល់ 5) 
ពនធ្របចំឆន ំ     
ពនធេលើ្របក់ចំេណញ្របចំឆន ំ 2,053,356 - 8,353,052 - 
សំវធិនធនេលើសកនុង

ករយិបរេិចឆទមុន - (365,958) - (1,492,011) 
 2,053,356 (365,958) 8,353,052 (1,492,011) 
ពនធពនយរ     
ភពលេម្អ ងបេ ្ត ះ សនន (716,087) 272,245 (2,913,042) 1,109,943 
 1,337,269 (93,713) 5,440,010 (382,068) 

ចំ យពនធអបបបរម - 128,421 - 523,572 



ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ និងកសកិម្ម 

កាំណត់្សាគ ល់ច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 
សម្រាប់ការយិបរចិ្ឆេទដែលបានបញ្ច ប់ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2021 
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19. ពនធខលើក្បាក់ចំខណញ (ត) 

គ. ឆាំណាយេនធច្លើម្របាក់ឆាំច្ណញ (ត្) 

ការច្ផ្ៃៀងផ្លៃ ត់្េនធច្លើម្របាក់ឆាំច្ណញដែលម្រត្ូវបានគណនាតម្អម្រតេនធផ្លូវការ 20% ច្ធ្ៀបច្ៅនឹងឆាំណាយេនធច្លើម្របាក់ឆាំច្ណញែូឆបានបង្កា ញច្ៅកនុងឆាំច្ណញ ឬខាត្ានែូឆ
ខាងច្ម្រកាម្៖ 

 

 2021 2020 
 ែុោល រអាច្ម្រកិ ពាន់ច្រៀល % ែុោល រអាច្ម្រកិ ពាន់ច្រៀល % 
  (កាំណត្់សាគ ល់ 5)   (កាំណត្់សាគ ល់ 5)  
       
ម្របាក់ឆាំច្ណញមុ្នបង់េនធ 6,540,082 26,605,053   47,480   193,576  
េនធច្លើម្របាក់ឆាំច្ណញតម្អម្រតផ្លូវការ 20% 1,308,016 5,321,011 20  9,496   38,715  20 
ឆាំណាយមិ្នអាឆកាត់្កងបាន 29,253 118,999 0  262,749   1,071,228  553 
សាំវធិានធ្នច្លើសកនុងការយិបរចិ្ឆេទមុ្ន - - 0  (365,958)  (1,492,011) -771 

ឆាំណាយ/(អត្ថម្របច្ោជ្ន៍) េនធច្លើម្របាក់ឆាំច្ណញ 1,337,269 5,440,010 20  (93,713)  (382,068) -198 

ការគណនាម្របាក់ឆាំច្ណញជាប់េនធ គឺសថិត្ច្ម្រកាម្ការម្រត្ួត្េិនិត្យ និងវយត្ថ្ម្លេីអាជាា ធ្រេនធដ្ឋរ។ 



ធនគរអភិវឌ នជ៍នបទ នងិកសកិមម 

កំណត់សមគ ល់េលើរបយករណ៍ហិរញញវតថុ (ត) 
ស្រមប់ករយិបរេិចឆទែដលបនបញច ប់ៃថងទី31 ែខធនូ ឆន ំ2021 
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20. េដើមទុន 
 

 ៃថងទី31 ែខធនូ ៃថងទី31 ែខធនូ 
 ឆន ំ2021 ឆន ំ2020 ឆន ំ2021 ឆន ំ2020 
 ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល ពន់េរៀល 
   (កំណត់សមគ ល់ 5) (កំណត់សមគ ល់ 5) 
     
បនេបះផ យ និងបនបង់ចំនួន 

390,627 ហុ៊នែដលមនតៃម្លចរកិ 
1,000,000 េរៀលកនុង 1 ហុ៊ន  

 (2020៖ 390,627 ហុ៊នែដលមនតៃម្ល
ចរកិ 1,000,000 េរៀលកនុង 1 ហុ៊ន)     

 ្រកសួងេសដ្ឋកិចច និងហិរញញវតថុ 96,504,646 96,504,646 390,627,000 390,627,000 

21. េដើមទុនេផ ង  ៗ
 

 ៃថងទី31 ែខធនូ ៃថងទី31 ែខធនូ 
 ឆន ំ2021 ឆន ំ2020 ឆន ំ2021 ឆន ំ2020 
 ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល ពន់េរៀល 
   (កំណត់សមគ ល់ 5) (កំណត់សមគ ល់ 5) 
     
េដើមទុនេផ ងៗពី្របក់េដើមៃន     

ឥណទនមិនដំេណើ រករ (i) (11,121,527) (13,204,237) (44,782,701) (53,273,434) 
េដើមទុនេផ ងៗស្រមប់គេ្រមង

កមមវធីិជ្រមុញផលិតកមម្រសូវ 
និងករនំេចញអងករ (ii) 5,525,100 1,924,010 22,509,257 7,844,189 

ករេផទរពី្របក់កមចី - ្រកសួងេសដ្ឋកិចច 
និងហិរញញវតថុ - ASDF (iii) 36,937,500 - 150,409,500 - 

េដើមទុនបែនថមកនុងករយិបរេិចឆទ (iii) 3,791,460 - 15,438,830 - 

 35,132,533 (11,280,227) 143,574,886 (45,429,245) 



ធនគរអភិវឌ នជ៍នបទ នងិកសកិមម 

កំណត់សមគ ល់េលើរបយករណ៍ហិរញញវតថុ (ត) 
ស្រមប់ករយិបរេិចឆទែដលបនបញច ប់ៃថងទី31 ែខធនូ ឆន ំ2021 

42 

21. េដើមទុនេផ ង  ៗ(ត) 

បែ្រមប្រមួលៃនេដើមទុនេផ ងៗរបស់ធនគរមនដូចខងេ្រកម៖ 
 

 2021 2020 2021 2020 
 ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល ពន់េរៀល 
   (កំណត់សមគ ល់ 5) (កំណត់សមគ ល់ 5) 
     
នៃថងទី1 ែខមក  (11,280,227) (13,258,222) (45,429,245) (53,493,531) 
បូក៖ ករ្របមូលមកវញិនូវ្របក់េដើមៃន

ឥណទនមិនដំេណើ រករ (i) 158,700 53,985 646,544 220,097 
េដើមទុនេផ ងៗស្រមប់គេ្រមងកមម

វធីិជំរញុផលិតកមម្រសូវ និងករ
នំេចញអងករ (ii) 5,525,100 1,924,010 22,509,257 7,844,189 

ករេផទរពី្របក់កមចី - ្រកសួងេសដ្ឋកិចច 
និងហិរញញវតថុ - ASDF (iii) 36,937,500 - 150,409,500 - 

េដើមទុនបែនថមកនុងករយិបរេិចឆទ (iii) 3,791,460 - 15,438,830 - 
នៃថងទី31 ែខធនូ 35,132,533 (11,280,227) 143,574,886 (45,429,245) 

(i) េយង មលិខិតេលខ 536 ចុះៃថងទី3 ែខកុមភៈ ឆន ំ2016 ពី្រកសួងេសដ្ឋកិចច និងហិរញញវតថុបន ក់ជូន                  
សេម្តចអគគម េសនបតីេតេជ ហុ៊ន ែសន នយករដ្ឋម្រន្តី ៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ ជមួយនឹងចំ រ
ពនយល់េនៃថងទី4 ែខកុមភៈ ឆន ំ2016 ធនគរ អភិវឌ ន៍ជនបទ និងកសិកមម ទទួលបនករអនុម័តេលើករេសនើ
សំុេធ្វើសកមមភពដូចខងេ្រកមទក់ទងនឹងរបយករណ៍ហិរញញវតថុឆន ំ2015 ៖ 

 េផទរ្របក់េដើមៃនឥណទន និងបុេរ្របទនមិនដំេណើ រករចំនួន 18,269,567 ដុ ្ល រ េមរកិ ពី ង
តុលយករ និង្រតូវ្រតួតពិនិតយ ច់េ យែឡកជធតុេ្រក ងតុលយករ។ 

 ទទួល គ ល់្របក់េដើមៃនឥណទន និងបុរទនមិនដំេណើ រករចំនួន 18,269,567 ដុ ្ល រ េមរកិ ជ
ករបនថយេដើមទុន។ 

 ករ្របមូលមកវញិនូវ្របក់ឥណទន និងបុេរ្របទនមិនដំេណើ រករ នេពលអនគត នឹង្រតូវបន
ទទួល គ ល់េ យផទ ល់េទកនុងគណនីមូលធនរបស់ធនគរ ែដលជករបូកបញចូ លេទកនុង       
េដើមទុនេផ ងៗស្រមប់ចំនួន្របក់េដើមែដលទទួលបន េហើយបូកបញចូ លេទកនុងេដើមទុនប្រមុង
ស្រមប់ចំនួនករ្របក់ែដលបនទទួល។ 



ធនគរអភិវឌ នជ៍នបទ នងិកសកិមម 

កំណត់សមគ ល់េលើរបយករណ៍ហិរញញវតថុ (ត) 
ស្រមប់ករយិបរេិចឆទែដលបនបញច ប់ៃថងទី31 ែខធនូ ឆន ំ2021 
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21. េដើមទុនេផ ង  ៗ(ត) 

សកមមភពខងេលើ្រតូវបនទទួលករអនុម័តពីធនគរជតិ ៃនកមពុជ េនៃថងទី31 ែខមីន ឆន ំ2016។ 

ធនគរ ្របមូលមកវញិៃន្របក់េដើមៃនឥណទនមិនដំេណើ រករ កនុងអំឡុងករយិបរេិចឆទ ចំនួន 158,700 
ដុ ្ល រ េមរកិ (ឆន ំ2020៖ 53,985 ដុ ្ល រ េមរកិ)។ 

(ii) េនះតំ ងឲយមូលនិធិែដលទទួលបនពី្រកសួងេសដ្ឋកិចច និងហិរញញវតថុ ស្រមប់ករបេងកើត និង្របតិបត្តិ
ករកែន្លងសមងួត និងស្តុក្រសវូ មរយៈករផ្តល់្របក់កមចីសមបទនដល់េ ងម៉សីុនកិន្រសូវ។ ថវកិេនះ
្រតូវបនផ្តល់េ យ្រកសួងេសដ្ឋកិចច និងហិរញញវតថុេ យផទ ល់េទដល់អនកេមក៉រ ងសង់េ ងច្រក 
និងអនកផគត់ផគង់ឧបករណ៍កែន្លងសមងួត និងស្តុក្រសូវ េហើយធនគរនឹង្រគប់្រគងករទូទត់សង និងរក
ទុកទំង្របក់េដើម និងករ្របក់ស្រមប់េ្របើ្របស់កនុងសកមមភព្រសេដៀងគន េផ ងេទៀត េដើមបីធន
ដល់ករអភិវឌ វស័ិយកសិកមមនេពលអនគត។ 

(iii) េនៃថងទី23 ែខកុមភៈ ឆន ំ2021 ធនគរ បនទទួលបនករអនុម័តពី្រកសួងេសដ្ឋកិចច និងហិរញញវតថុ ែដលជ
ភគទុនិក េដើមបីេផទរ្របក់កមចី - ្រកសួងេសដ្ឋកិចច និងហិរញញវតថុ - ASDF ពី្រកសួងេសដ្ឋកិចច និងហិរញញវតថុ 
េទជេដើមទុន។ 

 េនៃថងទី14 ែខកកក  ឆន ំ2021 ភគទុនិក បនសេ្រមចបេងកើនេដើមទុនពីចំនួន 390,627,000,000 េរៀល       
េទដល់ចំនួន 556,475,330,000 េរៀល េ យផ្ល ស់ប្តូរតៃម្លចរកិពី 1,000,000 េរៀល កនុងមួយហុ៊ន េទ 
10,000 េរៀល កនុងមួយហុ៊ន។ ករបេងកើនេដើមទុនេនះ ្រតូវេធ្វើេឡើង មរយៈករេផទរពី្របក់កមចី - ្រកសួង
េសដ្ឋកិចច និងហិរញញវតថុ - ASDF ចំនួន 36,937,500 ដុ ្ល រ មរកិ និងករ ក់បែនថមជ ច់្របក់ពី
្រកសួងេសដ្ឋកិចច និងហិរញញវតថុ ចំនួន 3,791,460 ដុ ្ល រ េមរកិ។ ទឹក្របក់ទំងេនះ នឹង្រតូវេធ្វើករេផទរេទ
ជេដើមទុនេ្រកយពីបញច ប់ដំេណើ រករៃនករេសនើសំុករអនុម័ត។  

េនៃថងទី18 ែខមីន ឆន ំ2022 ធនគរ បន ក់លិខិតេទធនគរជតិៃនកមពុជ េដើមបីេសនើសំុករអនុម័ត
េលើករផ្ល ស់ប្ដូរេដើមទុនខងេលើ និងទទួលបនករអនុម័តពីធនគរជតិៃនកមពុជ េនៃថងទី19 ែខឧសភ 
ឆន ំ2022។ 
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22. េដើមទុនប្រមុង  

េដើមទុនប្រមុងតំ ងឲយករ្របមូលមកវញិនូវចំែណកករ្របក់ៃនឥណទន និងបុេរ្របទនមិនដំេណើ រករ
ែដល្រតូវបនេផទរេទេ្រក ងតុលយករកនុងឆន ំ 2015។ េដើមទុនប្រមុងនឹង្រតូវេផទរេទជេដើមទុនែដលបនបង់
នេពលអនគត។ 

 
 2021 2020 2021 2020 
 ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល ពន់េរៀល 
   (កំណត់សមគ ល់ 5) (កំណត់សមគ ល់ 5) 
     
នៃថងទី1 ែខមក  1,202,424 1,119,607 4,863,484 4,525,839 
បូក៖ ករ្របមូលមកវញិនូវករ្របក់

ៃនឥណទនមិនដំេណើ រករ (i) 203,740 82,817 830,037 337,645 

នៃថងទី31 ែខធនូ 1,406,164 1,202,424 5,693,521 4,863,484 

23. ទុនប្រមុង មបទបបញញតិ្ត 

ទុនប្រមុង មបទបបញញត្តិ តំ ងឲយភពខុសគន រ ងសំវធិនធនេលើឱនភពៃនតៃម្លឧបករណ៍ហិរញញវតថុ ្រសប
ម ស.រ.ទ.ហ.អ.ក និងសំវធិនធន មបទបបញញត្តិេ យអនុេ ម ម្របកសរបស់ធនគរជតិៃនកមពុជ។ 

នៃថងទី31 ែខធនូ ឆន ំ2021 សមតុលយៃនទុនប្រមុង មបទបបញញត្តិមនចំនួន 12,020,407 ដុ ្ល រ េមរកិ (នៃថងទី31 
ែខធនូ ឆន ំ2020៖ 14,930,339 ដុ ្ល រ េមរកិ)។ 

24. ចំណូលករ្របក់ 
 

 2021 2020 2021 2020 
 ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល ពន់េរៀល 
   (កំណត់សមគ ល់ 5) (កំណត់សមគ ល់ 5) 
     
ឥណទន និងបុេរ្របទន 17,287,421 12,630,859 70,325,229 51,496,012 
សមតុលយជមួយធនគរនន 336,552 211,272 1,369,093 861,356 

 17,623,973 12,842,131 71,694,322 52,357,368 
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25. ចំ យករ្របក់ 
 

 2021 2020 2021 2020 
 ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល ពន់េរៀល 
   (កំណត់សមគ ល់ 5) (កំណត់សមគ ល់ 5) 
     
គណនីសន  ំ 22,666 13,073 92,205 53,299 
្របក់បេញញើមនកលកំណត់ 24,802 28,540 100,895 116,357 
្របក់កមចី 44,588 515,763 181,384 2,102,766 

 92,056 557,376 374,484 2,272,422 

26. ចំណូលេផ ង  ៗ
 

 2021 2020 2021 2020 
 ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល ពន់េរៀល 
   (កំណត់សមគ ល់ 5) (កំណត់សមគ ល់ 5) 
     
ចំេណញពីករប្ដូររបិូយប័ណ្ណបរេទស 479,361 - 1,950,040 - 
ចំណូលេផ ង  ៗ 68,024 33,548 276,722 136,775 

 547,385 33,548 2,226,762 136,775 

27. ចំ យេលើបុគគលកិ 
 

 2021 2020 2021 2020 
 ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល ពន់េរៀល 
   (កំណត់សមគ ល់ 5) (កំណត់សមគ ល់ 5) 
     
្របក់េបៀវត រ ៍និង្របក់ឈនួល 2,363,103 1,518,284 9,613,103 6,190,044 
សំណងអតីតភពករងរ 133,550 90,117.00 543,281 367,407 
្របក់េលើកទឹកចិត្ត 998,231 451,664 4,060,804 1,841,434 
អតថ្របេយជន៍េផ ង  ៗ 791,002 563,468 3,217,796 2,297,259 

 4,285,886 2,623,533 17,434,984 10,696,144 
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28. ចំ យ្របតិបត្តិករេផ ង  ៗ
 

 2021 2020 2021 2020 
 ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល ពន់េរៀល 
   (កំណត់សមគ ល់ 5) (កំណត់សមគ ល់ 5) 
     
រលំស់ 492,246 341,321 2,002,457 1,391,566 
ចំ យករផ ព្វផ យ 354,374 141,249 1,441,593 575,872 

ភកររបស់អភិបល 321,422 294,031 1,307,545 1,198,764 
ចំ យេ្របងឥនធនៈ និងយនយន្ត

ស្រមប់្របតិបត្តិករ 181,124 133,191 736,812 543,020 
ចំ យជួសជុល និងែថទំ 177,556 61,010 722,298 248,738 
ឧបករណ៍េ្របើ្របស់ និងសមភ រ

ករយិល័យនន 129,455 103,921 526,623 423,686 
ចំ យសុខុមលភពសងគម 98,477 70,048 400,604 285,586 
កៃ្រមវជិជ ជីវៈ 94,597 110,268 384,821 449,563 
ចំ យទំនក់ទំនង ធរណៈ 86,482 89,894 351,809 366,498 
ចំ យេលើករបរចិច គ និងអំេ យ 62,972 63,363 256,170 258,331 
ចំ យេលើៃថ្លតុ ករ និង

េស ផ្លូវចបប់េផ ង  ៗ 45,869 117,304 186,595 478,248 
ចំ យករបណ្ដុ ះប ្ដ ល 40,000 39,915 162,720 162,733 
ចំ យទឹក េភ្លើង 39,296 40,846 159,856 166,529 
ចំ យៃថ្ល ជញ បណ្ណ 36,819 37,083 149,780 151,187 
ចំ យេបសកកមម ករេធ្វើដំេណើ រ

និងករ ន ក់េន 33,091 90,026 134,614 367,036 
ចំ យសមជិកភព 25,741 16,664 104,714 67,939 
ចំ យេលើេស ធនគរ 

និងកៃ្រមេស េផ ង  ៗ 13,447 23,532 54,702 95,940 
ចំ យេលើទូរគមនគមន៍និង

ៃ្របសណីយ៍ 12,019 5,312 48,893 21,657 
ចំ យពនធេលើរថយន្តដឹកជញជូ ន 6,592 6,648 26,816 27,104 
ចំ យធន ៉ប់រងអគគីភ័យ 2,856 3,632 11,618 14,808 
ខតពីករប្ដូររបិូយប័ណ្ណបរេទស - 579,323 - 2,361,900 
ចំ យេផ ង  ៗ 260,061 180,846 1,057,930 737,309 
 2,514,496 2,549,427 10,228,970 10,394,014 
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29. ករសនយ និងយថភព 

ក. ធតុេ្រក ងតុលយករ 
 

 ឆន ំ2021 ឆន ំ2020 ឆន ំ2021 ឆន ំ2020 
 ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល ពន់េរៀល 
   (កំណត់សមគ ល់ 5) (កំណត់សមគ ល់ 5) 
     
ឥណទន និងបុេរ្របទន ្រកក់ និង

ជប់សង យ័ (*) 13,104,101 13,632,801 53,386,107 55,144,680 
ចំែណកែដលមិនទន់បនេ្របើ្របស់

ៃនឥណទនែដលបនអនុម័ត (**) 3,884,033 4,482,000 15,823,550 18,129,690 

 16,988,134 18,114,801 69,209,657 73,274,370 
ដក៖ ករខតបង់េលើឱនភពៃនតៃម្ល (33,354) (14,904) (135,884) (60,286) 
 16,954,780 18,099,897 69,073,773 73,214,084 

(*) េនះតំ ងឲយឥណទន និងបុេរ្របទន ្រកក់ និងជប់សង ័យែដលបនេផទរស្រមប់ករ្រតួតពិនិតយជ
ធតុេ្រក ងតុលយករែដល្រតូវបនអនុម័តេ យធនគរជតិៃនកមពុជេនៃថងទី31 ែខមីន ឆន ំ2016។ 

(**) កនុងករេធ្វើ្របតិបត្តិករ ជីវកមមធមម  ធនគរមនករសនយដល់អតិថិជនរបស់ខ្លួនចំេពះចំែណកែដល
មិនបនេ្របើ្របស់ៃនឥណទន។ ពំុមនករខតបង់ជ រវន្តែដល្រតូវ ម នទុកជមុនពី្របតិបត្តិករ
ទំងេនះេទ។ 

បែ្រមប្រមួលៃនឱនភពស្រមប់ករបត់បង់ឥណទនរពឹំងទុក ស្រមប់ចំែណកែដលមិនទន់បនេ្របើ្របស់ៃន
ឥណទនែដលបនអនុម័ត មនដូចខងេ្រកម៖ 

 
 2021 2020 2021 2020 
 ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល ពន់េរៀល 
   (កំណត់សមគ ល់ 5) (កំណត់សមគ ល់ 5) 
     
នៃថងទី1 ែខមក  14,904 - 60,286 - 
ទទួល គ ល់កនុងចំេណញ ឬខត 18,450 14,904 75,055 60,764 
លេម្អ ងពីករប្ដូររបិូយប័ណ្ណ - - 543 (478) 

នៃថងទី31 ែខធនូ 33,354 14,904 135,884 60,286 
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29. ករសនយ និងយថភព (ត) 

ខ. យថភពេលើពនធ 

ករ្របកសពនធរបស់ធនគរ ្រតូវមនករ្រតតួពិនិតយេ យ ជញ ធរពនធ រេទ មករយិបរេិចឆទ។ េ យ រ
ែផនកខ្លះៃនចបប់ និងបទបបញញតិ្តពនធ រ ចមនបំណក្រ យខុសៗគន  ចំនួនពនធែដលបន យករណ៍េនកនុង
របយករណ៍ហិរញញវតថុរបស់ធនគរ ចមនករផ្ល ស់ប្តូរេនេពលេ្រកយ ្រស័យេលើករកំណត់ចុងេ្រកយ
េ យ ជញ ធរពនធ រ។ 

30. សមព័នធញតិ 

ក. អត្តសញញ ណរបស់សមព័នធញតិ 

ស្រមប់េគលបំណងៃនរបយករណ៍ហិរញញវតថុទំងេនះ ភគីទំង យ្រតូវបនចត់ទុកជសមព័នធញតិរបស់
ធនគរ ្របសិនេបើធនគរមនលទធភពេ យផទ ល់ ឬេ យ្របេយលេដើមបី្រគប់្រគងេលើភគីេនះ ឬមន  
ឥទធិពលជ រវន្ដ កនុងករសេ្រមចចិត្តែផនកហិរញញវតថុ និង្របតិបត្តិករ ឬ្រចសមកវញិ ឬក៏ធនគរ និងភគីទំង
េនះសថិតេ្រកមករ្រគប់្រគង ឬេនេ្រកមឥទធិពលជ រវន្ដរមួគន ។ សមព័នធញតិ ចជរបូវន្តបុគគល ឬ               
នីតិបុគគលេផ ង េៗទៀត។ 

ធនគរមនទំនក់ទំនងជមួយសមព័នធញតិ និងភគទុនិកសំខន់ រៗបស់ធនគរ ្រកុមហុ៊នសមគត និងអនក
្រគប់្រគងសំខន់ៗ។ 

អនក្រគប់្រគងសំខន់  ៗ ្រតូវបនកំណត់ថជបុគគលែដលមនសិទធិអំ ច និងករទទួលខុស្រតូវកនុងករេធ្វើ
ែផនករ ករដឹកនំ និង្រគប់្រគងសកមមភពរបស់ធនគរេ យផទ ល់ ឬេ យ្របេយល។ អនក្រគប់្រគង               
សំខន់  ៗរមួមនអភិបលធនគរ និងសមជិកគណៈ្រគប់្រគងជន់ខពស់របស់ធនគរមួយចំនួន។ 

អនក្រគប់្រគងសំខន់  ៗ មនទំនក់ទំនង្របតិបត្តិករធនគរ កនុងលកខខណ្ឌ ជីវកមមធមម  និងមនលកខខណ្ឌ
ដូចគន  េ យ ប់បញចូ លទំងអ្រ ករ្របក់ និង្រទពយបញច ំ ស្រមប់្របតិបត្តិករែដល ចេ្រប បេធៀបបន 
ជមួយបុគគលេផ ង េៗទៀត ែដលមន នៈ្រប ក់្របែហល ឬ ចអនុវត្តបនជមួយនិេយជិតេផ ងេទៀត។ 
្របតិបត្តិករទំងេនះ មិនមន និភ័យេ្រចើនជង និភ័យធមម ៃនករទូទត់សង ឬបង្ហ ញនូវលកខណៈមិន
អំេ យផលេផ ងេទៀតេឡើយ។ 
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30. សមព័នធញតិ (ត) 

ខ. ្របតិបត្តិករជមួយសមព័នធញតិ 
 

 2021 2020 2021 2020 
 ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល ពន់េរៀល 
   (កំណត់សមគ ល់ 5) (កំណត់សមគ ល់ 5) 
     
ចំ យករ្របក់     
្របក់កមចី - 1,438 - 5,863 
្របក់បេញញើរបស់អតិថិជន 6,396 3,710 26,019 15,007 

ភកររបស់អនក្រគប់្រគងសំខន់  ៗ     
កៃ្រមរបស់អភិបល 321,422 294,031 1,307,545 1,198,764 

ភគទុនិក - ្រកសួងេសដ្ឋកិចច និងហិរញញវតថុ     
ភគហុ៊នបែនថមកនុងករយិបរេិចឆទ 3,791,460 - 15,438,830 - 
េផទរពី្របក់កមចី - ្រកសួងេសដ្ឋកិចច និង 
      ហិរញញវតថុ - ASDF េទេដើមទុន 
      េផ ង  ៗ 36,937,500 - 150,261,750 - 
ឥណទន និងបុេរ្របទនដល់ 
 អតិថិជនែដលផ្តល់ឲយេ យ

ផទ ល់ពី្រកសួងេសដ្ឋកិចច និង
ហិរញញវតថុ (កំណត់សមគ ល់ 21) 5,525,100 1,924,010 22,476,107 22,525,833 

គ. សមតុលយជមួយសមព័នធញតិ 
 

 ៃថងទី31 ែខធនូ ៃថងទី31 ែខធនូ 
 ឆន ំ2021 ឆន ំ2020 ឆន ំ2021 ឆន ំ2020 
 ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល ពន់េរៀល 
   (កំណត់សមគ ល់ 5) (កំណត់សមគ ល់ 5) 
   
្របក់បេញញើរបស់អនក្រគប់្រគងសំខន់  ៗ 409,895 315,212 1,669,912 1,275,031 
្របក់កមចី (កំណត់សមគ ល់ 16) 154,335,686 192,155,946 628,763,585 777,270,802 
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31. ករ្រគប់្រគង និភ័យហរិញញវតថុ 

ក. េសចក្តីេផ្តើម និងទស នៈទូេទ 

ធនគរ្របឈមមុខនឹង និភ័យឧបករណ៍ហិរញញវតថុដូចខងេ្រកម៖  

 និភ័យឥណទន 
 និភ័យទីផ រ 
 និភ័យ ច់្របក់ងយ្រសលួ និង 
 និភ័យ្របតិបត្តិករ 

កំណត់សមគ ល់េនះ បង្ហ ញព័ត៌មនស្តីពី និភ័យនីមួយៗខងេលើរបស់ធនគរ ែដលមនេគលេ        
េគលករណ៍ែណនំ និងវធិនកររបស់ធនគរ េដើមបី ស់ែវង និងចត់ែចងនូវ និភ័យ ែដលេកើតេឡើង និង
ករ្រគប់្រគងនូវេដើមទុនរបស់ធនគរ។ 

ខ. និភ័យឥណទន 

‘ និភ័យឥណទន’ គឺជ និភ័យៃនករខតបង់ែផនកហិរញញវតថុរបស់ធនគរ ្របសិនេបើអតិថិជន ឬភគីមខ ង
េទៀត មិនមនលទធភពបំេពញកតព្វកិចចេទ មកិចចសនយ េហើយ និភ័យជចមបងេនះ គឺេកើតេចញ ម         
រយៈករផ្តល់ឥណទន និងបុេរ្របទនផ្ដល់ដល់អតិថិជន ធនគរនន និងករវនិិេយគេលើបំណុលែដលមន
វតថុបញច ំរបស់ធនគរ។ ស្រមប់េគលបំណង យករណ៍អំពីករ្រគប់្រគង និភ័យ ធនគរេធ្វើករពិចរ  
និង ក់រមួបញចូ លនូវធតុទំងអស់ៃន និភ័យឥណទនែដល្របឈម - ឧទហរណ៍ និភ័យ មកតព្វកិចច
របស់បុគគលមន ក់  ៗ មតំបន់ និង មវស័ិយេសដ្ឋកិចច។ 

និភ័យឥណទន គឺជករបត់បង់សក្ដ នុពលរបស់ចំណូល និងករខតបង់្របក់េដើមចំេពះឥណទន និង                    
បុេរ្របទន និងកិចចសនយឥណទន មលទធផលលំនំេដើមរបស់អនកខចី ឬសមភគី មសកមមភពឥណទន។ 

(i). ករ្រគប់្រគង និភ័យឥណទន 

សកមមភពឥណទន្រតូវបនដឹកនំេ យេគលករណ៍ឥណទនរបស់ធនគរ េដើមបីធនថ េគលបំណង   
រមួេនកនុងករផ្តល់ឥណទនសេ្រមចបនេជគជ័យ។ ឧទហរណ៍ ្រកុមៃនឥណទនមនគុណភព និង         
សមតថភពសង េហើយ និភ័យឥណទន្រតូវបនែបងែចកយ៉ងល្អ។ េគលករណ៍ឥណទនមនកត់្រ នូវ                
េគលករណ៍ផ្តល់ឥណទន ្រទពយបញច ំ និងដំេណើ រករអនុម័តឥណទនេ យបញចូ លរមួទំង្របព័នធចំ ត់
ថន ក់ និភ័យឥណទនៃផទកនុង និងនីតិវធីិ ែដលអនុវត្តេដើមបីធនបននូវករអនុេ ម មេគលករណ៍
ែណនំរបស់ធនគរជតិៃនកមពុជ។ 
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31. ករ្រគប់្រគង និភ័យហរិញញវតថុ (ត) 

ខ. និភ័យឥណទន (ត) 
(ii). ករ្របមូលផ្ដុំ និភ័យ  

ករ្របឈមនឹង្របេភទ និភ័យឥណទន 
 
 ករ្របឈមនឹង         

និភ័យឥណទន
អតិបរម 

ករ្របឈមនឹង         
និភ័យឥណទន
អតិបរម 

ករ ក់្រទពយបញច ំ/     
ករព្រងឹងឥណទន 

ែផនកខ្លះៃន្រទពយបញច ំ/   
ករព្រងឹងឥណទន 

មិនមនករធន និង
គម ន្រទពយបញច ំ/ 

ករព្រងឹងឥណទន 
 ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល % % %  

 (កំណត់សមគ ល់ 5)    
ៃថងទី31 ែខធនូ ឆន ំ2021      
ធតុននកនុងរបយករណ៍ ថ នភពហិរញញវតថុ      

ច់្របក់ និង ច់្របក់សមមូល 7,137,354 29,077,580 0% 0% 100% 
្របក់បេញញើេនធនគរនន 316,827 1,290,753 0% 0% 100% 
ឥណទន និងបុេរ្របទនផ្ដល់ដល់អតិថិជនដុល 302,418,122 1,232,051,428 99.8% 0.2% 0% 
្រទពយសកមមេផ ង  ៗ 305,682 1,245,349 0% 0% 100% 
សរបុ 310,177,985 1,263,665,110    
ធតុននេ្រករបយករណ៍ ថ នភពហិរញញវតថុ      
កិចចសនយ 3,884,033 15,823,550 100% 0% 0% 
សរបុ 314,062,018 1,279,488,660    



ធនគរអភិវឌ នជ៍នបទ នងិកសកិមម 

កំណត់សមគ ល់េលើរបយករណ៍ហិរញញវតថុ (ត) 
ស្រមប់ករយិបរេិចឆទែដលបនបញច ប់ៃថងទី31 ែខធនូ ឆន ំ2021 
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31. ករ្រគប់្រគង និភ័យហរិញញវតថុ (ត) 

ខ. និភ័យឥណទន (ត) 

(ii). ករ្របមូលផ្ដុំ និភ័យ (ត) 

ករ្របឈមនឹង្របេភទ និភ័យឥណទន (ត) 
 

 ករ្របឈមនឹង         
និភ័យឥណទន
អតិបរម 

ករ្របឈមនឹង 
និភ័យឥណទន
អតិបរម 

ករ ក់្រទពយបញច ំ/      
ករព្រងឹងឥណទន 

ែផនកខ្លះៃន្រទពយបញច ំ/    
ករព្រងឹងឥណទន 

មិនមនករធន និង
គម ន្រទពយបញច ំ/        

ករព្រងឹងឥណទន 
 ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល % % %  

 (កំណត់សមគ ល់ 5)    
ៃថងទី31 ែខធនូ ឆន ំ2020      
ធតុននកនុងរបយករណ៍ ថ នភពហិរញញវតថុ      

ច់្របក់ និង ច់្របក់សមមូល 48,590,769 196,549,661 0% 0% 100% 
ឥណទន និងបុេរ្របទនផ្ដល់ដល់អតិថិជនដុល 245,868,263 994,537,124 99.7% 0% 0.3% 
្រទពយសកមមេផ ង  ៗ 331,948 1,342,730 0% 0% 100% 
សរបុ 294,790,980 1,192,429,515    
ធតុននេ្រករបយករណ៍ ថ នភពហិរញញវតថុ      
កិចចសនយ 4,482,000 18,129,690 78% 0% 22% 
សរបុ 299,272,980 1,210,559,205    



ធនគរអភិវឌ នជ៍នបទ នងិកសកិមម 

កំណត់សមគ ល់េលើរបយករណ៍ហិរញញវតថុ (ត) 
ស្រមប់ករយិបរេិចឆទែដលបនបញច ប់ៃថងទី31 ែខធនូ ឆន ំ2021 
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31. ករ្រគប់្រគង និភ័យហរិញញវតថ ុ(ត) 

ខ. និភ័យឥណទន (ត) 

(ii). ករ្របមូលផ្ដុំ និភ័យ (ត) 

ករ្របមូលផ្ដុំ និភ័យវភិគ ម្របេភទ ជីវកមម 
 

ៃថងទី31 ែខធនូ ឆន ំ2021 

ច់្របក់ និង
ច់្របក់     

សមមូល 
្របក់បេញញើ 
េនធនគរ 

ឥណទន និង     
បុេរ្របទនផ្ដល់

ដល់អតិថិជន ដុល 
្រទពយសកមម    
េផ ង  ៗ សរបុ 

 ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ       
្រគឹះ ថ នហិរញញវតថុ 7,137,354 316,827 3,305,438 - 10,759,619 
ឯកជន - - 281,556,355 - 281,556,355 
សមគមន៍ - - 1,008,378 - 1,008,378 
ករ ំេកសូ៊ជ                

លកខណៈ្រគួ រ - - 149,154 - 149,154 
ឥណទនបុគគលិក - - 16,398,797 - 16,398,797 
េផ ង  ៗ - - - 305,682 305,682 
សរបុ 7,137,354 316,827 302,418,122 305,682 310,177,985 
សរបុ - ពន់េរៀល            

(កំណត់សមគ ល់ 5) 29,077,580 1,290,753 1,232,051,428 1,245,349 1,263,665,110 
 

ៃថងទី31 ែខធនូ ឆន ំ2020 

ច់្របក់ និង
ច់្របក់     

សមមូល 

ឥណទន និង     
បុេរ្របទនផ្ដល់
ដល់អតិថិជនដុល 

្រទពយសកមម     
េផ ង  ៗ សរបុ 

 ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ      
្រគឹះ ថ នហិរញញវតថុ 48,590,769 1,906,254 - 50,497,023 
ឯកជន - 239,189,648 - 239,189,648 
សមគមន៍ - 1,298,847 - 1,298,847 
ករ ំេកសូ៊ជលកខណៈ្រគួ រ - 235,608 - 235,608 
ឥណទនបុគគលិក - 3,237,906 - 3,237,906 
េផ ង  ៗ - - 331,948 331,948 
សរបុ 48,590,769 245,868,263 331,948 294,790,980 
សរបុ - ពន់េរៀល (កំណត់សមគ ល់ 5) 196,549,661 994,537,124 1,342,730 1,192,429,515 



ធនគរអភិវឌ នជ៍នបទ នងិកសកិមម 

កំណត់សមគ ល់េលើរបយករណ៍ហិរញញវតថុ (ត) 
ស្រមប់ករយិបរេិចឆទែដលបនបញច ប់ៃថងទី31 ែខធនូ ឆន ំ2021 
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31. ករ្រគប់្រគង និភ័យហរិញញវតថ ុ(ត) 

ខ. និភ័យឥណទន (ត) 

(ii). ករ្របមូលផ្ដុំ និភ័យ (ត) 

ករ្របមូលផ្ដុំ និភ័យវភិគ មនិ សន ្ឋ ន ទំនក់ទំនង និង និភ័យេទនឹងឥណទន និងបុេរ្របទនធំៗដុល៖ 
 

 ៃថងទី31 ែខធនូ ៃថងទី31 ែខធនូ 
 ឆន ំ2021 ឆន ំ2020 ឆន ំ2021 ឆន ំ2020 
 ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល ពន់េរៀល 
   (កំណត់សមគ ល់5) (កំណត់សមគ ល់5) 
វភិគ មនិ សន ្ឋ ន៖     
និ សនជន 302,418,122 245,868,263 1,232,051,428 994,537,124 

វភិគ មទំនក់ទំនង៖     
អតិថិជនខងេ្រក 286,002,658 242,630,357 1,165,174,828 981,439,794 
ឥណទនបុគគលិក 16,415,464 3,237,906 66,876,600 13,097,330 
 302,418,122 245,868,263 1,232,051,428 994,537,124 

វភិគ មរយៈ និភ័យ៖     
និភ័យធំ (ៗ*) 37,921,993 54,325,770 154,494,198 219,747,740 

មិនែមន និភ័យធំ  ៗ 264,496,129 191,542,493 1,077,557,230 774,789,384 
 302,418,122 245,868,263 1,232,051,428 994,537,124 

មរយៈករេធ្វើសមបទន៖     
ករេរៀបចំេឡើងវញិ (**) 4,956,036 4,786,441 20,190,891 19,361,154 
មិនបនេរៀបចំេឡើងវញិ 297,462,086 241,081,822 1,211,860,537 975,175,970 
 302,418,122 245,868,263 1,232,051,428 994,537,124 

(*) និភ័យធំ  ៗ្រតូវបនកំណត់េ យ្របកសរបស់ធនគរជតិៃនកមពុជ ថជ និភ័យដុលៃនសមតុលយ
សរបុៃនឥណទន និងបុេរ្របទនជមួយអនកទទួលផលែតមួយមនចំនួនេលើសពី 10% ៃនមូលធនសុទធ
របស់ធនគរ។ ផលប៉ះពល់េនះ គឺខពស់ជងឥណទន ឬកិចចសនយែដលេនសល់ និងឥណទន ឬ            
កិចចសនយែដលបនអនុម័ត។ 

(**) “ឥណទនែដលបនេរៀបចំេឡើងវញិ” គឺជឥណទនែដលលកខខណ្ឌ ៃនកិចចសនយេដើម ្រតូវបនែកែ្របេដើមបី
ផ្តល់សមបទនដល់អនកខចី ែដលមនផលលំបកែផនកហិរញញវតថុបេ ្ត ះ សនន។ 



ធនគរអភិវឌ នជ៍នបទ នងិកសកិមម 

កំណត់សមគ ល់េលើរបយករណ៍ហិរញញវតថុ (ត) 
ស្រមប់ករយិបរេិចឆទែដលបនបញច ប់ៃថងទី31 ែខធនូ ឆន ំ2021 
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31. ករ្រគប់្រគង និភ័យហរិញញវតថ ុ(ត) 

ខ. និភ័យឥណទន (ត) 

(iii). ្រទពយបញច ំ 

ខណៈេពលែដលករ្របឈមនឹង និភ័យអតិបរមរបស់ធនគរ គឺជតៃម្លេយងរបស់្រទពយសកមម ឬ              
កនុងករណីឧបករណ៍ហិរញញវតថុេនេ្រករបយករណ៍ ថ នភពហិរញញវតថុ គឺជចំនួនទឹក្របក់ែដលបនធន             
ករសនយផ្ដល់ឲយ ករទទួលយក ឬករយល់្រពម និភ័យទំងេនះ ទំនង ចទបជងេ យ រែតករ    
កត់កង្រទពយបញច ំ ករធនឥណទន និងសកមមភពេផ ងេទៀតេដើមបីកត់បនថយ និភ័យ។ 

ករពិពណ៌នអំពី្រទពយបញច ំស្រមប់្របេភទៃន្រទពយសកមមហិរញញវតថុនីមួយ  ៗ្រតូវបនបង្ហ ញដូចខងេ្រកម៖ 

ច់្របក់ និង ច់្របក់សមមូល និង្រទពយសកមមេផ ង  ៗ

្រទពយបញច ំជទូេទមិន្រតូវបនែស្វងរកស្រមប់្រទពយសកមមទំងេនះេទ។ 

ឥណទន និងបុេរ្របទនផ្ដល់ដល់អតិថិជន បំណុលយថភព និងករសនយ 

ឥណទន និងបុេរ្របទនផ្ដល់ដល់អតិថិជន បំណុលយថភព និងករសនយ ជធមម ្រតូវមន ក់ជ           
្រទពយបញច ំកនុងក្រមិត មួយ។ ជពិេសស និភ័យេលើឥណទនេគហ ្ឋ ន ជទូេទ្រតូវបនធន           
េពញេលញេ យេគហ ្ឋ ន។ 

ងខងេ្រកមេនះសេងខបអំពីករធនេលើ្រទពយសកមមហិរញញវតថុរបស់ធនគរ៖ 
 

 ្រទពយបញច ំ - 
្រទពយសមបត្តិ 

ឥណទន 
ពំុមនករធន សរបុ 

 ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ 

ៃថងទី31 ែខធនូ ឆន ំ2021    
ឥណទន និងបុេរ្របទនផ្ដល់ដល់អតិថិជន  301,779,122 639,000 302,418,122 
កិចចសនយ 3,884,033 - 3,884,033 
 305,663,155 639,000 306,302,155 
ៃថងទី31 ែខធនូ ឆន ំ2020    
ឥណទន និងបុេរ្របទនផ្ដល់ដល់អតិថិជន  245,234,930 633,333 245,868,263 
កិចចសនយ 3,482,000 1,000,000 4,482,000 
 248,716,930 1,633,333 250,350,263 



ធនគរអភិវឌ នជ៍នបទ នងិកសកិមម 

កំណត់សមគ ល់េលើរបយករណ៍ហិរញញវតថុ (ត) 
ស្រមប់ករយិបរេិចឆទែដលបនបញច ប់ៃថងទី31 ែខធនូ ឆន ំ2021 
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31. ករ្រគប់្រគង និភ័យហរិញញវតថ ុ(ត) 

ខ. និភ័យឥណទន (ត) 

(iii). ្រទពយបញច ំ (ត) 

ងខងេ្រកមេនះសេងខបអំពីករធនេលើ្រទពយសកមមហិរញញវតថុរបស់ធនគរ៖ (ត) 
 

 ្រទពយបញច ំ -  
្រទពយសមបត្តិ 

ឥណទនពំុ
មនករធន សរបុ 

 ពន់េរៀល ពន់េរៀល ពន់េរៀល 
 (កំណត់សមគ ល់5) (កំណត់សមគ ល់5) (កំណត់សមគ ល់5) 
ៃថងទី31 ែខធនូ ឆន ំ2021    
ឥណទន និងបុេរ្របទនផ្ដល់ដល់អតិថិជន  1,229,448,142 2,603,286 1,232,051,428 
កិចចសនយ 15,823,550 - 15,823,550 

 1,245,271,692 2,603,286 1,247,874,978 

ៃថងទី31 ែខធនូ ឆន ំ2020    
ឥណទន និងបុេរ្របទនផ្ដល់ដល់អតិថិជន  991,975,292 2,561,832 994,537,124 
កិចចសនយ 14,084,690 4,045,000 18,129,690 

 1,006,059,982 6,606,832 1,012,666,814 

(iv). គុណភពឥណទនៃនឥណទន និងបុេរ្របទនផ្ដល់ដល់អតិថិជនដុល 

េ យអនុេ ម មេសចក្តីែណនំរបស់ធនគរជតិៃនកមពុជ េលខ ធ7-017-344 ចំ ត់ថន ក់ឥណទន
នីមួយ  ៗេយងេទ មគុណភពឥណទនដូចខងេ្រកម៖ 

ឥណទនធមម  

ឥណទនែដលេនសល់ ្រតូវបនទូទត់សងទន់េពលេវ  និងមិនជប់សង យ័ស្រមប់ករទូទត់សងន
េពលអនគត។ ករទូទត់សង ្រតូវបនេធ្វើេឡើង មកិចចសនយ េហើយអតិថិជនមិនបង្ហ ញពីភពទន់េខ យៃន
លទធភពកនុងករទូទត់សង ជីវកមម លំហូរទឹក្របក់ និង ថ នភពហិរញញវតថុេនះរបស់សមភគីេឡើយ។ 
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ស្រមប់ករយិបរេិចឆទែដលបនបញច ប់ៃថងទី31 ែខធនូ ឆន ំ2021 

57 

31. ករ្រគប់្រគង និភ័យហរិញញវតថ ុ(ត) 

ខ. និភ័យឥណទន (ត) 

(iv). គុណភពឥណទនៃនឥណទន និងបុេរ្របទនផ្ដល់ដល់អតិថិជនដុល (ត) 

ឥណទនឃ្ល ំេមើល 

ឥណទនែដលេនកនុងចំ ត់ថន ក់េនះ ្រតូវបនករពរនេពលបចចុបបនន េហើយ្របែហលជមិន ចហួស    
កលកំណត់េទ បុ៉ែន្ត បង្ហ ញពីភពទន់េខ យែដល ចជះឥទធិពលយ៉ងធងន់ធងរដល់ករទូទត់សងរបស់កូន
បំណុលេនកលបរេិចឆទនេពលអនគត ្របសិនេបើមិនបនែកត្រមូវឲយបនទន់េពលេវ  និងយកចិត្ត
ទុក ក់ពី្រគឹះ ថ ន។ 

ភពទន់េខ យេនះ ប់បញចូ ល បុ៉ែន្តមិន្រតូវបនកំណត់ចំេពះនិនន ករថយចុះៃន្របតិបត្តិករ ជីវកមមរបស់    
ៃដគូភគី ឬ ថ នភពហិរញញវតថុរបស់ខ្លួន និង ថ នភពេសដ្ឋកិចច និងលកខខណ្ឌ ទីផ រែដល ចប៉ះពល់ដល់
្របក់ចំេណញ និងលទធភពទូទត់សងនេពលអនគតរបស់ខ្លួន ឬ ថ នភពកន់ែតយ៉ប់យឺុនៃន្រទពយបញច ំ។ 
ចំ ត់ថន ក់េនះមនសនិទនភពផទ ល់ខ្លួនយ៉ងចបស់ ស់ េហើយមិនគួរេ្របើជករស្រមបស្រមួលរ ង
ឥណទនធមម  និងឥណទនេ្រកមស្ដង់ េទ។ 

ឥណទនេ្រកមស្ដង់  

ឥណទនែដលបនចត់ថន ក់េនកនុងចំ ត់ថន ក់េនះ បង្ហ ញពីភពទន់េខ យគួរឲយកត់សមគ ល់ េហើយមិន
្រតូវបនករពរ្រគប់្រគន់េ យ ជីវកមមបចចុបបនន ឬ ថ នភពហិរញញវតថុ និងលទធភពសងរបស់កូនបំណុល
េទ។ និយយឲយចំេទ្របភពេដើមៃនករសងបំណុល គឺមិន្រគប់្រគន់េដើមបីទូទត់បំណុលេនះេទ េ យមិនគិត
ពី្របក់ចំណូលែដលបនមកពី្របភពបនទ ប់បន ំដូចជលក់្រទពយបញច ជំេដើម។ 

ក ្ត ែដលនំឲយមនចំ ត់ថន ក់ឥណទនេ្រកមស្ដង់ រមួមន៖ 

- កូនបំណុលគម នលទធភពេដើមបីបំេពញ មលកខខណ្ឌ ៃនករទូទត់សង្របក់ មកិចចសនយ 
- ថ នភពេសដ្ឋកិចច និងទីផ រមិនអំេ យផល ែដល ចជះឥទធិពលយ៉ងធងន់ធងរដល់ ជីវកមម និង       

្របក់ចំេណញរបស់ៃដគូភគីនេពលអនគត 
- ថ នភពហិរញញវតថុទន់េខ យ និង/ឬ អសមតថភពរបស់ៃដគូភគីេដើមបីបេងកើតលំហូរទឹក្របក់្រគប់្រគន់

េដើមបីបំេពញករទូទត់សង 
- ភពលំបកែដលបនជួប្របទះេ យៃដគូភគី កនុងករទូទត់សងឥណទនេផ ងេទៀត ែដលផ្តល់េ យ

្រគឹះ ថ ន ឬេ យ ថ ប័នេផ ង េៗទៀត េនេពលមនព័ត៌មន ចេ្របើ្របស់បន និង 
- ករបំពនេលើកិចច្រពមេ្រព ងហិរញញវតថុេ យៃដគូភគី។ 
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31. ករ្រគប់្រគង និភ័យហរិញញវតថ ុ(ត) 

ខ. និភ័យឥណទន (ត) 

(iv). គុណភពឥណទនៃនឥណទន និងបុេរ្របទនផ្ដល់ដល់អតិថិជនដុល (ត) 

ឥណទនជប់សង យ័ 

ឥណទនែដលបនចត់ថន ក់េនកនុង្របេភទេនះ បង្ហ ញពីភពទន់េខ យធងន់ធងរជងចំ ត់ថន ក់ឥណទន
េ្រកមស្ដង់  ែដលករ្របមូលបនមកវញិ្រគប់ចំនួន ែផ្អកេលើមូល ្ឋ នៃនដំេណើ រេហតុែដលមន្រ ប់ 
លកខខណ្ឌ  ឬតៃម្លៃន្រទពយបញច មំនករសង ័យខពស់ ឬមិន ច ច្របមូលបនវញិ។ កររពឹំងទុកថនឹង
បត់បង់គឺខពស់ េទះបីជចំនួនពិត្របកដេនមិនទន់បនកំណត់ស្រមប់េពលេនះក៏េ យ។ 

ឥណទនខតបង់ 

ឥណទនែដល្រតូវបនចត់ថន ក់ថជករបត់បង់ គឺេនេពលែដល មិន ច្របមូលបនមកវញិ េហើយករ
ទូទត់សងវញិ ចមនចំនួនតិចតួច ឬ្របមូលមិនបនេ ះនូវចំនួនែដលេនសល់ពីសមភគី។ 

ករទទួល គ ល់ករខតបង់ឥណទនរពឹំងទុក 

ធនគរអនុវត្តវធីិ ្រស្ត 3 ដំ ក់កល េ យែផ្អកេលើករផ្ល ស់ប្តូរគុណភពឥណទនចប់ ំងពីមនករ
ទទួល គ ល់ដំបូង៖ 

 

វធីិ ្រស្ត 3 ដំ ក់កល 
ដំ ក់កលទី1 ដំ ក់កលទី2 ដំ ក់កលទី3 

ដំេណើ រករ េ្រកមដំេណើ រករ មិនដំេណើ រករ 
ករទទួល គ ល់ឥណទន
ែដលរពឹំងថនឹងបត់បង់ 

រពឹំងថនឹងបត់បង់រយៈ
េពល 12ែខ 

រពឹំងថនឹងបត់បង់          
េពញ យុកល 

រពឹំងថនឹងបត់បង់          
េពញ យុកល 

លកខណៈវនិិចឆ័យ មិនមនករេកើនេឡើងជ
រវន្ដេលើ និភ័យ         

ឥណទនេទ 

និភ័យឥណទនែដល
បនេកើនេឡើងជ រវន្ដ 

ឥណទនែដលមន           
ឱនភពៃនតៃម្ល 

មូល ្ឋ នៃនករគណន 
ចំណូលជ្របក់ចំេណញ 

តៃម្លេយងដុល តៃម្លេយងដុល តៃម្លេយងសុទធ 
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31. ករ្រគប់្រគង និភ័យហរិញញវតថ ុ(ត) 

ខ. និភ័យឥណទន (ត) 

(iv). គុណភពឥណទនៃនឥណទន និងបុេរ្របទនផ្ដល់ដល់អតិថិជនដុល (ត) 

ករទទួល គ ល់ករខតបង់ឥណទនរពឹំងទុក (ត) 

ធនគរ នឹង ស់ែវងេលើករខតបង់ឥណទនរពឹំងទុក េ យេ្របើវធីិ ្រស្តទូេទ។ វធីិ ្រស្តទូេទរមួមន     
ករែញកអតិថិជនេចញជ 3 ដំ ក់កលេផ ងៗគន  េ យេយងេទ មលកខណៈវនិិចឆ័យដំ ក់កល 
េ យេធ្វើករ យតៃម្ល និភ័យឥណទន។ ករខតបង់ឥណទនរពឹំងទុករយៈេពល 12ែខ នឹង្រតូវបនគណន
ស្រមប់ដំ ក់កលទី1 ខណៈខតបង់ឥណទនរពឹំងទុកេពញ យុកល នឹង្រតូវបនគណនស្រមប់
ដំ ក់កលទី2 និងដំ ក់កលទី3។ នករយិបរេិចឆទ យករណ៍នីមួយ  ៗធនគរនឹង យតៃម្ល និភ័យ
ឥណទនេទ មគណនីនីមួយ  ៗេ យេ្រប បេធៀបនឹងក្រមិត និភ័យេនេពលផ្ដល់ឲយ។ 

ឥណទនរយៈេពលែវង (េ្រចើនជងមួយឆន ំ) 
 

ដំ ក់កល ថ នភព និភ័យឥណទន ចំ ត់ថន ក់ ចំនួនៃថងហួស
កលកំណត់ 

សូចនករៃន     
ករយឺតយ៉វ 

1 មិនមនករេកើនេឡើងជ រវន្ដ
េលើ និភ័យឥណទនេទ 

ឥណទនធមម  0 ដល់ 29ៃថង ដំេណើ រករ 

2 និភ័យឥណទនបនេកើន
េឡើងជ រវន្ដ 

ឥណទនឃ្ល ំេមើល 30 ដល់ 89ៃថង េ្រកមដំេណើ រករ 

3 

ឥណទនមនឱនភព 

ឥណទនេ្រកមស្ដង់  90 ដល់ 179ៃថង 

មិនដំេណើ រករ ឥណទនជប់សង ័យ 180 ដល់ 359ៃថង 
ឥណទនខតបង់ ចប់ពី 360ៃថង 
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31. ករ្រគប់្រគង និភ័យហរិញញវតថ ុ(ត) 

ខ. និភ័យឥណទន (ត) 

(iv). គុណភពឥណទនៃនឥណទន និងបុេរ្របទនផ្ដល់ដល់អតិថិជនដុល (ត) 

ករទទួល គ ល់ករខតបង់ឥណទនរពឹំងទុក (ត) 

ឥណទនរយៈេពលខ្លី (1ឆន ំ ឬតិចជង) 
 

ដំ ក់កល ថ នភព និភ័យឥណទន ចំ ត់ថន ក់ ចំនួនៃថងហួស
កលកំណត់ 

សូចនករៃន   
ករយឺតយ៉វ 

1 
មិនមនករេកើនេឡើងជ 

រវន្ដេលើ និភ័យឥណទនេទ ឥណទនធមម  0 ដល់ 14ៃថង ដំេណើ រករ 

2 
និភ័យឥណទនបនេកើន

េឡើងជ រវន្ដ ឥណទនឃ្ល ំេមើល 15 ដល់ 30ៃថង េ្រកមដំេណើ រករ 

3 ឥណទនមនឱនភព 
ឥណទនេ្រកមស្ដង់ 31 ដល់ 60ៃថង 

មិនដំេណើ រករ ឥណទនជប់ 61 ដល់ 90ៃថង 
ឥណទនខតបង់ ចប់ពី 91ៃថង 

ធនគរនឹងេ្របើ្របស់ចំនួនៃថងហួសកលកំណត់សង និងចំ ត់ថន ក់របស់ធនគរជតិៃនកមពុជ ស្រមប់
លកខណៈវនិិចឆ័យកនុងករែបងែចកដំ ក់កល។ ដូចគន េនះផងែដរ ធនគរនឹងបេងកើតករ ក់ពិនទុឥណទន ឬ
ធតុែដល ចប៉ន់ ម នបននេពលអនគត េនេពលមនព័ត៌មនកន់ែតងយ្រសលួរក។ េនេពល                    
អនុវត្ត្របព័នធ ក់ពិនទុឥណទន េបើក្រមិត និភ័យធ្ល ក់ចុះេទ្វដង ឬេ្រចើនជងេនះ េបើេ្រប បេធៀបេទនឹង
ក្រមិត និភ័យេនេពលផ្ដល់ឲយគណនី្រតូវចត់ថន ក់េនដំ ក់កលទី2។ 

ស្រមប់្រទពយសកមមហិរញញវតថុែដលមនលកខណៈរយៈេពលខ្លី វធីិ ្រស្ត មញញនឹង្រតូវបនអនុម័ត េនេពល
ែដល មិនត្រមូវឲយមនលកខណៈវនិិចឆ័យជជំ នៗ។ េនកនុងករណីេនះ នឹង្រតូវបនែបងែចកជឥណទន 
(ដំ ក់កលទី1) ឬឥណទនមិនដំេណើ រករ។ 
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កំណត់សមគ ល់េលើរបយករណ៍ហិរញញវតថុ (ត) 
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31. ករ្រគប់្រគង និភ័យហរិញញវតថ ុ(ត) 

ខ. និភ័យឥណទន (ត) 

(iv). គុណភពឥណទនៃនឥណទន និងបុេរ្របទនផ្ដល់ដល់អតិថិជនដុល (ត) 

ករទទួល គ ល់ករខតបង់ឥណទនរពឹំងទុក (ត) 

ងខងេ្រកមសេងខបពីគុណភពឥណទនៃនហិរញញបបទនដុលរបស់ធនគរ េ យេយង មចំ ត់
ថន ក់ខងេលើ។ 

 
 ៃថងទី31 ែខធនូ ឆន ំ2021 
 ដំ ក់កលទី1 ដំ ក់កលទី2 ដំ ក់កលទី3 សរបុ 
 ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ 

ឥណទន និងបុេរ្របទនផ្ដល់ដល់       
អតិថិជន មរលំស់ៃថ្លេដើមសុទធ     

ឥណទនធមម  255,489,133 - - 255,489,133 
ឥណទនឃ្ល ំេមើល - 12,949,613 - 12,949,613 
ឥណទនេ្រកមស្ដង់  - - 7,900,856 7,900,856 
ឥណទនជប់សង ័យ - - 5,375,110 5,375,110 
ឥណទនខតបង់ - - 22,812,647 22,812,647 

 255,489,133 12,949,613 36,088,613 304,527,359 
ករខតបង់េលើឱនភពៃនតៃម្ល (9,421,769) (981,487) (5,237,071) (15,640,327) 

តៃម្លេយង 246,067,364 11,968,126 30,851,542 288,887,032 

តៃម្លេយង 
(ពន់េរៀល - កំណត់សមគ ល់ 5) 1,002,478,441 48,758,145 125,689,182 1,176,925,768 
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31. ករ្រគប់្រគង និភ័យហរិញញវតថ ុ(ត) 

ខ. និភ័យឥណទន (ត) 

(iv). គុណភពឥណទនៃនឥណទន និងបុេរ្របទនផ្ដល់ដល់អតិថិជនដុល (ត) 

ករទទួល គ ល់ករខតបង់ឥណទនរពឹំងទុក (ត) 

ងខងេ្រកមសេងខបពីគុណភពឥណទនៃនហិរញញបបទនដុលរបស់ធនគរ េ យេយង មចំ ត់
ថន ក់ខងេលើ (ត) 

 
 ៃថងទី31 ែខធនូ ឆន ំ2020 
 ដំ ក់កលទី1 ដំ ក់កលទី2 ដំ ក់កលទី3 សរបុ 
 ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ 

ឥណទន និងបុេរ្របទនផ្ដល់ដល់       
អតិថិជន មរលំស់ៃថ្លេដើមសុទធ     

ឥណទនធមម  216,727,123 - - 216,727,123 
ឥណទនឃ្ល ំេមើល - 2,841,275 - 2,841,275 
ឥណទនេ្រកមស្ដង់  - - 3,845,239 3,845,239 
ឥណទនជប់សង យ័ - - 3,747,642 3,747,642 
ឥណទនខតបង់ - - 20,914,659 20,914,659 
 216,727,123 2,841,275 28,507,540 248,075,938 
ករខតបង់េលើឱនភពៃនតៃម្ល (7,236,633) (299,278) (3,254,316) (10,790,227) 
តៃម្លេយង 209,490,490 2,541,997 25,253,224 237,285,711 

តៃម្លេយង 
 (ពន់េរៀល - កំណត់សមគ ល់ 5) 847,389,032 10,282,378 102,149,291 959,820,701 

ករ ក់បញចូ លព័ត៌មនេលើករ្របេមើលអនគត 

ធនគរ ក់បញចូ លព័ត៌មនេលើករ្របេមើលអនគត េ យ យតៃម្លថេតើ និភ័យឥណទនរបស់ឧបករណ៍
ហិរញញវតថុបនេកើនេឡើងជ រវន្ដចប់ ំងពីករទទួល គ ល់ដំបូង និងករ ស់ែវងេលើខតបង់ឥណទនរពឹំង
ទុក ។ 

ព័ត៌មនខងេ្រកែដល្រតូវបនពិចរ រមួមនទិននន័យេសដ្ឋកិចច និងករពយករណ៍ែដលបនេបះពុមពផ យ
េ យ ថ ប័នរ ្ឋ ភិបល និង ជញ ធររបិូយវតថុេនកនុងប ្ត ្របេទសែដលធនគរេធ្វើ្របតិបត្តិករែដលមន   
អងគករអន្ដរជតិធំ  ៗដូចជធនគរពិភពេ ក និងវស័ិយឯកជន និងករសិក របស់អនកពយករណ៍។ 
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31. ករ្រគប់្រគង និភ័យហរិញញវតថុ (ត) 

ខ. និភ័យឥណទន (ត) 

(iv). គុណភពឥណទនៃនឥណទន និងបុេរ្របទនផ្ដល់ដល់អតិថិជនដុល (ត) 

ករ ក់បញចូ លព័ត៌មនេលើករ្របេមើលអនគត (ត) 

ធនគរ បនេ្របើ្របស់ទិននន័យម៉្រកូេសដ្ឋកិចច្របវត្តិ ្រស្ត យកពីទិននន័យេបះផ យេ យធនគរ          
ពិភពេ ក។ េដើមបីពយករណ៍្របូបបី៊លីេតៃនករខកខនសងស្រមប់េពលអនគត អ្រ ករខកខនសង
្របចំ្រតីមស (“ODRs”) បនត្រមង់ជមួយតៃម្លអេថរម៉្រកូេសដ្ឋកិចច្របចំ្រតីមស (“MEVs”)។ ធនគរេ្របើ        
វធីិ ្រស្តមធយមភគេដើមបីពយករណ៍ MEVs នេពលអនគត។ ខន ត ស់ែវងនេពលអនគត ្រតូវបនគណន
េ យសមម្រតៃន ODRs េយង ម MEVs េចញថមី និង MEVs ែដលបនពយករណ៍។ 

ម្រត ្ឋ ននេពលអនគត ្រតូវបនគណន មសមម្រតៃន ODR ពឹងែផ្អកេលើ MEVs ែដលទទួល គ ល់ថមីៗ
េនះ និងករពយករណ៍ MEVs។ 

MEVs ្រតូវគណនេ យេចញ ថ នភពនឹងនរ ល្អបំផុត និង ្រកក់បំផុត។ ករគណនេនះ្រតូវបនេធ្វើេឡើង
េ យករគណនគម្ល តស្តង់ ៃន MEVs និងផ្ល ស់ប្តូរតៃម្លេដើមេ យ +/-1 គម្ល តស្តង់ េដើមបីគណន            

ថ នភពល្អបំផុត និង ្រកក់បំផុត។ 

ធនគរបនកំណត់ និងចង្រកងឯក រគន្លឹះៃន និភ័យឥណទន និងឥណទនខតបង់ស្រមប់ផលប្រត 
ឧបករណ៍ហិរញញវតថុ ្រសប ម្របេទសនីមួយ  ៗ េហើយេ្របើករវភិគទិននន័យ្របវត្តិ ្រស្ត េដើមបីប៉ន់ ម ន
ទំនក់ទំនងរ ងអេថរម៉្រកូេសដ្ឋកិចច និង និភ័យឥណទន និងឥណទនខតបង់។ 

ករខតបង់ឥណទនរពឹំងទុក្រតូវបនប៉ន់្របមណេ យែផ្អកេទេលើលកខខណ្ឌ េសដ្ឋកិចច ែដលបនពយករណ៍ 
មួយចំនួនេនកនុងករយិបរេិចឆទ យករណ៍។ ករផទុះេឡើងៃនណូែវលវរីសុកូរ ៉ូ  (“កូវដី-19”) បន ល ល 
េលើ្របេទសកមពុជ និងប ្ដ ្របេទសេផ ង េៗទៀត េធ្វើឲយមនករ ងំសទះសកមមភព ជីវកមម និងេសដ្ឋកិចច។ 
ផលប៉ះពល់េលើផលិតផលកនុង្រសុកសរបុ (“ផ.ស.ស”) និងសូចនករសំខន់េផ ង ្ៗរតូវបនពិចរ កនុងករ
កំណត់ភពធងន់ធងរ និងលទធភពៃនករធ្ល ក់ចុះៃនេសដ្ឋកិចចែដលេ្របើ្របស់កនុងករពយករណ៍ករខតបង់ឥណ
ទនរពឹំងទុក។  

បែនថមពីេនះ ធនគរជតិៃនកមពុជបនេចញ ចរេលើករេរៀបចំរចនឥណទនេឡើងវញិកនុងកំឡុងេពលផទុះ
េឡើងនូវជំងឺកូវដី-19 ែដលត្រមូវឲយ្រគឹះ ថ នេធ្វើកជមួយអនកខចីែដលមនផលប៉ះពល់ និងអនុញញ តឲយេធ្វើករ
េរៀបចំឥណទនេឡើងវញិ ស្រមប់វស័ិយ ទិភព។ 



ធនគរអភិវឌ នជ៍នបទ នងិកសកិមម 

កំណត់សមគ ល់េលើរបយករណ៍ហិរញញវតថុ (ត) 
ស្រមប់ករយិបរេិចឆទែដលបនបញច ប់ៃថងទី31 ែខធនូ ឆន ំ2021 
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31. ករ្រគប់្រគង និភ័យហរិញញវតថុ (ត) 

ខ. និភ័យឥណទន (ត) 

(iv). គុណភពឥណទនៃនឥណទន និងបុេរ្របទនផ្ដល់ដល់អតិថិជនដុល (ត) 

ករ ក់បញចូ លព័ត៌មនេលើករ្របេមើលអនគត (ត) 

ករគណនករខតបង់ឥណទនរពឹំងទុកេន ថ នភពបចចុបបនន ចមនភពមិនជក់ ក់ជ រវន្ត។ អនក
្រគប់្រគងបនពយករណ៍ពីផលប៉ះពល់របស់វរីសុកូវដី-19 េទេលើធនគរ បុ៉ែន្តករពយករណ៍េនះ ចនឹង         
ែ្រប្របួលជ រវន្តេពលមន្រពឹតិ្តករណ៍េកើតេឡើង។ ជលទធផល តួេលខេនះគួរែតមិន ចយកជករែណនំ
ជក់ ក់ ឬករពយករណ៍ៃនផលប៉ះពល់ហិរញញវតថុចុងេ្រកយែដលបនរពឹំងទុកេនះេទ។ េនេពលែដលផល
ប៉ះពល់េនះកន់ែតមនសភពធងន់ធងរ និងយូរជងកររពឹំងទុក េនះនឹងប ្ដ លឲយមនផលប៉ះពល់េទេលើ
ខតបង់ឥណទនរពឹំងទុក ថ នភពហិរញញវតថុ និងលទធផលហិរញញវតថុរបស់ធនគរ។ 

(v). គណនីេកើតេឡើងពីករខតបង់ឥណទនរពឹំងទុក 

សំវធិនធនេលើករខតបង់ 

ងខងេ្រកម បង្ហ ញពីករេផទ ងផទ ត់សមតុលយចប់ពីេដើមករយិបរេិចឆទ ដល់ចុងករយិបរេិចឆទៃន 
សំវធិនធនេលើករខតបង់ មករចត់ថន ក់ឧបករណ៍ហិរញញវតថុ៖  
 2021 
 ដំ ក់កលទី1 ដំ ក់កលទី2 ដំ ក់កលទី3 សរបុ 
 ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ 
ឥណទន និងបុេរ្របទនផ្ដល់ដល់       

អតិថិជន មរលំស់ៃថ្លេដើម      
នៃថងទី1 ែខមក  7,236,633 299,278 3,254,316 10,790,227 
- េផទរេទដំ ក់កលទី1 (216,007) 18,000 198,007 - 
- េផទរេទដំ ក់កលទី2 190,844 (270,810) 79,966 - 
- េផទរេទដំ ក់កលទី3 52,689 931 (53,620) - 
ករ ស់ែវងេឡើងវញិៃនសំវធិនធនេលើករ

ខតបង់សុទធ (7,709,005) 226,745 1,446,452 (6,035,808) 
្រទពយសកមមហិរញញវតថុថមីដំបូង  5,773,397 668,149 129,365 6,570,911 
្រទពយសកមមហិរញញវតថុែដលបនឈប់

ទទួល គ ល់ 4,093,218 39,194 182,585 4,314,997 
នៃថងទី31 ែខធនូ  9,421,769 981,487 5,237,071 15,640,327 
នៃថងទី31 ែខធនូ  
 (ពន់េរៀល - កំណត់សមគ ល់ 5) 38,384,287 3,998,578 21,335,827 63,718,692 



ធនគរអភិវឌ នជ៍នបទ នងិកសកិមម 

កំណត់សមគ ល់េលើរបយករណ៍ហិរញញវតថុ (ត) 
ស្រមប់ករយិបរេិចឆទែដលបនបញច ប់ៃថងទី31 ែខធនូ ឆន ំ2021 
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31. ករ្រគប់្រគង និភ័យហរិញញវតថ ុ(ត) 

ខ. និភ័យឥណទន (ត) 

(v). គណនីេកើតេឡើងពីករខតបង់ឥណទនរពឹំងទុក (ត) 

សំវធិនធនេលើករខតបង់ (ត) 

ងខងេ្រកម បង្ហ ញពីករេផទ ងផទ ត់សមតុលយចប់ពីេដើមករយិបរេិចឆទ ដល់ចុងករយិបរេិចឆទៃន 
សំវធិនធនេលើករខតបង់ មករចត់ថន ក់ឧបករណ៍ហិរញញវតថុ៖ (ត) 
 
 2020 
 ដំ ក់កលទី1 ដំ ក់កលទី2 ដំ ក់កលទី3 សរបុ 
 ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ 

ឥណទន និងបុេរ្របទនផ្ដល់ដល់       
អតិថិជន មរលំស់ៃថ្លេដើម      

នៃថងទី1 ែខមក  2,077,568 336,476 1,790,664 4,204,708 
- េផទរេទដំ ក់កលទី1 (1,022,313) 807,480 214,833 - 
- េផទរេទដំ ក់កលទី2 19,294 (178,286) 158,992 - 
- េផទរេទដំ ក់កលទី3 13,252 - (13,252) - 
ករ ស់ែវងេឡើងវញិៃនសំវធិនធនេលើករ

ខតបង់សុទធ 6,133,405 (2,753,983) (675,932) 2,703,490 
្រទពយសកមមហិរញញវតថុថមីដំបូង  850,745 2,087,591 1,779,011 4,717,347 
្រទពយសកមមហិរញញវតថុែដលបនឈប់

ទទួល គ ល់ (835,318) - - (835,318) 

នៃថងទី31 ែខធនូ  7,236,633 299,278 3,254,316 10,790,227 

នៃថងទី31 ែខធនូ  
 (ពន់េរៀល - កំណត់សមគ ល់ 5) 29,272,180 1,210,580 13,163,708 43,646,468 



ធនគរអភិវឌ នជ៍នបទ នងិកសកិមម 

កំណត់សមគ ល់េលើរបយករណ៍ហិរញញវតថុ (ត) 
ស្រមប់ករយិបរេិចឆទែដលបនបញច ប់ៃថងទី31 ែខធនូ ឆន ំ2021 
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31. ករ្រគប់្រគង និភ័យហរិញញវតថ ុ(ត) 

ខ. និភ័យឥណទន (ត) 

(v). គណនីេកើតេឡើងពីករខតបង់ឥណទនរពឹំងទុក (ត) 

សំវធិនធនេលើករខតបង់ (ត) 

ងខងេ្រកម បង្ហ ញពីករេផទ ងផទ ត់សមតុលយចប់ពីេដើមករយិបរេិចឆទ ដល់ចុងករយិបរេិចឆទៃន 
សំវធិនធនេលើករខតបង់ មករចត់ថន ក់ឧបករណ៍ហិរញញវតថុ៖ (ត) 

 
 2021 
 ដំ ក់កលទី1 ដំ ក់កលទី2 ដំ ក់កលទី3 សរបុ 
 ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ 

ច់្របក់ និង ច់្របក់សមមូល     
នៃថងទី1 ែខមក  264,225 - - 264,225 
ករ ស់ែវងេឡើងវញិៃនករខតបង់              

សំធនធនសុទធ (233,640) - - (233,640) 
្រទពយសកមមហិរញញវតថុថមីដំបូង  - - - - 

នៃថងទី31 ែខធនូ - ដុ ្ល រ េមរកិ 30,585 - - 30,585 

នៃថងទី31 ែខធនូ  
 (ពន់េរៀល - កំណត់សមគ ល់ 5) 124,604 - - 124,604 

 
 2020 
 ដំ ក់កលទី1 ដំ ក់កលទី2 ដំ ក់កលទី3 សរបុ 
 ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ 

ច់្របក់ និង ច់្របក់សមមូល     
នៃថងទី1 ែខមក  47,011 - - 47,011 
ករ ស់ែវងេឡើងវញិៃនសំវធិនធនេលើ 
 ករខតបង់សុទធ 217,214 - - 217,214 
្រទពយសកមមហិរញញវតថុថមីដំបូង  - - - - 

នៃថងទី31 ែខធនូ - ដុ ្ល រ េមរកិ 264,225 - - 264,225 

នៃថងទី31 ែខធនូ  
 (ពន់េរៀល - កំណត់សមគ ល់ 5) 1,068,789 - - 1,068,789 



ធនគរអភិវឌ នជ៍នបទ នងិកសកិមម 

កំណត់សមគ ល់េលើរបយករណ៍ហិរញញវតថុ (ត) 
ស្រមប់ករយិបរេិចឆទែដលបនបញច ប់ៃថងទី31 ែខធនូ ឆន ំ2021 
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31. ករ្រគប់្រគង និភ័យហរិញញវតថ ុ(ត) 

ខ. និភ័យឥណទន (ត) 

(v). គណនីេកើតេឡើងពីករខតបង់ឥណទនរពឹំងទុក (ត) 

សំវធិនធនេលើករខតបង់ (ត) 

ងខងេ្រកម បង្ហ ញពីករេផទ ងផទ ត់សមតុលយចប់ពីេដើមករយិបរេិចឆទ ដល់ចុងករយិបរេិចឆទៃន 
សំវធិនធនេលើករខតបង់ មករចត់ថន ក់ឧបករណ៍ហិរញញវតថុ៖ (ត) 

 
 2021 
 ដំ ក់កលទី1 ដំ ក់កលទី2 ដំ ក់កលទី3 សរបុ 
 ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ 
្របក់បេញញើេនធនគរនន     
នៃថងទី1 ែខមក  - - - - 
ករ ស់ែវងេឡើងវញិៃនសំវធិនធនេលើ 
 ករខតបង់សុទធ - - - - 
្រទពយសកមមហិរញញវតថុថមីដំបូង  3,173 - - 3,173 

នៃថងទី31 ែខធនូ - ដុ ្ល រ េមរកិ 3,173 - - 3,173 

នៃថងទី31 ែខធនូ  
 (ពន់េរៀល - កំណត់សមគ ល់ 5) 12,927 - - 12,927 

 
 2020 
 ដំ ក់កលទី1 ដំ ក់កលទី2 ដំ ក់កលទី3 សរបុ 
 ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ 
្របក់បេញញើេនធនគរនន     
នៃថងទី1 ែខមក  - - - - 
ករ ស់ែវងេឡើងវញិៃនសំវធិនធនេលើ 
 ករខតបង់សុទធ - - - - 
្រទពយសកមមហិរញញវតថុថមីដំបូង  - - - - 

នៃថងទី31 ែខធនូ - ដុ ្ល រ េមរកិ - - - - 

នៃថងទី31 ែខធនូ  
 (ពន់េរៀល - កំណត់សមគ ល់ 5) - - - - 



ធនគរអភិវឌ នជ៍នបទ នងិកសកិមម 

កំណត់សមគ ល់េលើរបយករណ៍ហិរញញវតថុ (ត) 
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31. ករ្រគប់្រគង និភ័យហរិញញវតថ ុ(ត) 

ខ. និភ័យឥណទន (ត) 

(v). គណនីេកើតេឡើងពីករខតបង់ឥណទនរពឹំងទុក (ត) 

សំវធិនធនេលើករខតបង់ (ត) 

ងខងេ្រកម បង្ហ ញពីករេផទ ងផទ ត់សមតុលយចប់ពីេដើមករយិបរេិចឆទ ដល់ចុងករយិបរេិចឆទៃន 
សំវធិនធនេលើករខតបង់ មករចត់ថន ក់ឧបករណ៍ហិរញញវតថុ៖ (ត) 

 
 2021 
 ដំ ក់កលទី1 ដំ ក់កលទី2 ដំ ក់កលទី3 សរបុ 
 ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ 
្រទពយសកមមេផ ង  ៗ     
នៃថងទី1 ែខមក  - - 151,805 151,805 
ករ ស់ែវងេឡើងវញិៃនសំវធិនធនេលើ 
 ករខតបង់សុទធ - - 100,755 100,755 
្រទពយសកមមហិរញញវតថុថមីដំបូង  - - - - 

នៃថងទី31 ែខធនូ - ដុ ្ល រ េមរកិ - - 252,560 252,560 

នៃថងទី31 ែខធនូ  
 (ពន់េរៀល - កំណត់សមគ ល់ 5) - - 1,028,929 1,028,929 

 
 2020 
 ដំ ក់កលទី1 ដំ ក់កលទី2 ដំ ក់កលទី3 សរបុ 
 ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ 
្រទពយសកមមេផ ង  ៗ     
នៃថងទី1 ែខមក  - - - - 
ករ ស់ែវងេឡើងវញិៃនសំវធិនធនេលើ 
 ករខតបង់សុទធ - - - - 
្រទពយសកមមហិរញញវតថុថមីដំបូង  - - 151,805 151,805 

នៃថងទី31 ែខធនូ - ដុ ្ល រ េមរកិ - - 151,805 151,805 

នៃថងទី31 ែខធនូ  
 (ពន់េរៀល - កំណត់សមគ ល់ 5) - - 614,051 614,051 



ធនគរអភិវឌ នជ៍នបទ នងិកសកិមម 

កំណត់សមគ ល់េលើរបយករណ៍ហិរញញវតថុ (ត) 
ស្រមប់ករយិបរេិចឆទែដលបនបញច ប់ៃថងទី31 ែខធនូ ឆន ំ2021 
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31. ករ្រគប់្រគង និភ័យហរិញញវតថ ុ(ត) 

ខ. និភ័យឥណទន (ត) 

(v). គណនីេកើតេឡើងពីករខតបង់ឥណទនរពឹំងទុក (ត) 

សំវធិនធនេលើករខតបង់ (ត) 

ងខងេ្រកម បង្ហ ញពីករេផទ ងផទ ត់សមតុលយចប់ពីេដើមករយិបរេិចឆទ ដល់ចុងករយិបរេិចឆទៃន 
សំវធិនធនេលើករខតបង់ មករចត់ថន ក់ឧបករណ៍ហិរញញវតថុ៖ (ត) 

 
 2021 
 ដំ ក់កលទី1 ដំ ក់កលទី2 ដំ ក់កលទី3 សរបុ 
 ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ 
កិចចសនយឥណទន និងកិចចសនយៃនករ

ធនហិរញញវតថុ     
នៃថងទី1 ែខមក  14,904 - - 14,904 
ករ ស់ែវងេឡើងវញិៃនសំវធិនធនេលើ 
 ករខតបង់សុទធ 18,450 - - 18,450 
្រទពយសកមមហិរញញវតថុថមីដំបូង  - - - - 
នៃថងទី31 ែខធនូ - ដុ ្ល រ េមរកិ 33,354 - - 33,354 

នៃថងទី31 ែខធនូ  
 (ពន់េរៀល - កំណត់សមគ ល់ 5) 135,884 - - 135,884 

 
 2020 
 ដំ ក់កលទី1 ដំ ក់កលទី2 ដំ ក់កលទី3 សរបុ 
 ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ 
កិចចសនយឥណទន និងកិចចសនយៃនករ

ធនហិរញញវតថុ     
នៃថងទី1 ែខមក  - - - - 
ករ ស់ែវងេឡើងវញិៃនសំវធិនធនេលើ 
 ករខតបង់សុទធ - - - - 
្រទពយសកមមហិរញញវតថុថមីដំបូង  14,904 - - 14,904 
នៃថងទី31 ែខធនូ - ដុ ្ល រ េមរកិ 14,904 - - 14,904 

នៃថងទី31 ែខធនូ  
 (ពន់េរៀល - កំណត់សមគ ល់ 5) 60,286 - - 60,286 



ធនគរអភិវឌ នជ៍នបទ នងិកសកិមម 

កំណត់សមគ ល់េលើរបយករណ៍ហិរញញវតថុ (ត) 
ស្រមប់ករយិបរេិចឆទែដលបនបញច ប់ៃថងទី31 ែខធនូ ឆន ំ2021 
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31. ករ្រគប់្រគង និភ័យហរិញញវតថ ុ(ត) 

ខ. និភ័យឥណទន (ត) 

(v). គណនីេកើតេឡើងពីករខតបង់ឥណទនរពឹំងទុក (ត) 

សំវធិនធនេលើករខតបង់ (ត) 

សំវធិនធនេលើករខតបង់ឱនភពៃនតៃម្លែដលបនទទួល គ ល់កនុងរបយករណ៍ចំេណញ ឬខត និង
ចំណូលលម្អិតេផ ង  ៗ្រតូវបនសេងខបដូចតេទ៖ 

 
 2021 2020 2021 2020 
 ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល ពន់េរៀល 
   (កំណត់សមគ ល់5) (កំណត់សមគ ល់5) 
សំវធិនធនេលើករខតបង់េលើ

ឥណទន (កំណត់សមគ ល់ 9) 4,850,100 6,585,519 19,730,207 26,849,161 
(ករបង្វិលមកវញិ)/សំវធិនធន

េលើ ច់្របក់ និង ច់្របក់
សមមូល (កំណត់សមគ ល់ 6) (233,640) 217,214 (950,448) 885,581 

សំវធិនធនេលើករខតបង់ 
េលើ្របក់បេញញើេនធនគរ
នន (កំណត់សមគ ល់ 7) 3,173 - 12,908 - 

សំវធិនធនេលើករខតបង់
េលើ្រទពយសកមមេផ ង  ៗ
(កំណត់សមគ ល់ 11) 100,755 151,805 409,871 618,909 

សំវធិនធនេលើករខតបង់                    
កិចចសនយឥណទន និង                 
កិចចសនយៃនករធនហិរញញវតថុ 
(កំណត់សមគ ល់ 29) 18,450 14,904 75,055 60,764 

 4,738,838 6,969,442 19,277,593 28,414,415 



ធនគរអភិវឌ នជ៍នបទ នងិកសកិមម 

កំណត់សមគ ល់េលើរបយករណ៍ហិរញញវតថុ (ត) 
ស្រមប់ករយិបរេិចឆទែដលបនបញច ប់ៃថងទី31 ែខធនូ ឆន ំ2021 
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31. ករ្រគប់្រគង និភ័យហរិញញវតថ ុ(ត) 

គ. និភ័យទីផ រ 

និភ័យទីផ រគឺជ និភ័យែដលមនករផ្ល ស់ប្តូរតៃម្លទីផ រ - ឧទហរណ៍ អ្រ ករ្របក់ អ្រ ប្តូរ                    
របិូយប័ណ្ណបរេទស និងតៃម្លមូលធន - នឹងមនផលប៉ះពល់ដល់្របក់ចំណូលរបស់ធនគរ ឬតៃម្លៃនករ             
កន់កប់ឧបករណ៍ហិរញញវតថុ។ េគលបំណងៃនករ្រគប់្រគង និភ័យទីផ រ គឺេដើមបី្រគប់្រគង និង្រតួតពិនិតយ

និភ័យទីផ រ មប៉ ៉ ែម៉្រតែដល ចទទួលយកបន ខណៈេពលែដលមនករបេងកើននូវ្របសិទធភពកនុង
ករទទួលបនចំណូលមកវញិ។ 

(i). និភ័យអ្រ ករ្របក់ 

និភ័យអ្រ ករ្របក់ គឺសំេ េលើករខតបង់នូវ្របក់ចំណូលករ្របក់សុទធ េ យ រែតករែ្រប្របួល     
ៃនក្រមិតអ្រ ករ្របក់ និងករផ្ល ស់ប្តូរេនកនុងសមសភពៃន្រទពយសកមម និងបំណុល។ និភ័យអ្រ                          
ករ្របក់ ្រតូវបនចត់ែចង មរយៈករ្រតួតពិនិតយយ៉ងហមត់ចត់េលើផលពីករវនិិេយគ តៃម្លសម្រសបៃថ្លេដើម
ៃនមូលនិធិ និង មរយៈករវភិគគម្ល តែ្រប្របួលអ្រ ករ្របក់។ សក្ត នុពលៃនករធ្ល ក់ចុះចំណូលករ្របក់
សុទធ ប ្ត លមកពីករែ្រប្របួលអ្រ ករ្របក់ែដលខុស្រប្រកតី បន្រតួតពិនិតយ េ យេធៀបេទនឹងក្រមិត
ចទទួលយកបនៃន និភ័យ។ 



ធនគរអភិវឌ នជ៍នបទ នងិកសកិមម 

កំណត់សមគ ល់េលើរបយករណ៍ហិរញញវតថុ (ត) 
ស្រមប់ករយិបរេិចឆទែដលបនបញច ប់ៃថងទី31 ែខធនូ ឆន ំ2021 
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31. ករ្រគប់្រគង និភ័យហរិញញវតថ ុ(ត) 

គ. និភ័យទីផ រ (ត) 

(i). និភ័យអ្រ ករ្របក់ (ត) 

ងខងេ្រកមេនះសេងខបពីករ្របឈម និភ័យអ្រ ករ្របក់របស់ធនគរ។ ងេនះចង្អុលបង្ហ ញពីរយៈេពលែដលឧបករណ៍ហិរញញវតថុកំណត់ៃថ្លេឡើងវញិ ឬមនកល
កំណត់ មួយ ែដលេកើតេឡើងមុន។ 

 
នៃថងទី31 ែខធនូ ឆន ំ2021 រហូតដល់ 1ែខ > 1 - 3ែខ > 3 - 12ែខ > 1 - 5ឆន ំ េលើសពី 5ឆន ំ ពុំមនករ្របក់ សរបុ 
 ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ 
        
្រទពយសកមមហិរញញវតថុ        

ច់្របក់ និង ច់្របក់សមមូល - - - - - 7,137,354 7,137,354 
្របក់បេញញើេនធនគរនន - - - - - 316,827 316,827 
ឥណទន និងបុេរ្របទនផ្តល់ដល់អតិថិជនដុល  15,899,291 2,514,877 77,444,069 58,791,381 147,768,504 - 302,418,122 
្រទពយសកមមេផ ង  ៗ - - - - - 305,682 305,682 

 15,899,291 2,514,877 77,444,069 58,791,381 147,768,504 7,759,863 310,177,985 



ធនគរអភិវឌ នជ៍នបទ នងិកសកិមម 

កំណត់សមគ ល់េលើរបយករណ៍ហិរញញវតថុ (ត) 
ស្រមប់ករយិបរេិចឆទែដលបនបញច ប់ៃថងទី31 ែខធនូ ឆន ំ2021 
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31. ករ្រគប់្រគង និភ័យហរិញញវតថ ុ(ត) 

គ. និភ័យទីផ រ (ត) 

(i). និភ័យអ្រ ករ្របក់ (ត) 

ងខងេ្រកមេនះសេងខបពីករ្របឈម និភ័យអ្រ ករ្របក់របស់ធនគរ។ ងេនះចង្អុលបង្ហ ញពីរយៈេពលែដលឧបករណ៍ហិរញញវតថុកំណត់ៃថ្លេឡើងវញិ ឬមនកល
កំណត់ មួយ ែដលេកើតេឡើងមុន។ (ត) 

 
នៃថងទី31 ែខធនូ ឆន ំ2021 (ត) រហូតដល់ 1ែខ > 1 - 3ែខ > 3 -12ែខ > 1 - 5ឆន ំ េលើសពី 5ឆន ំ ពុំមនករ្របក់ សរបុ 
 ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ 
        
បំណុលហិរញញវតថុ        
្របក់បេញញើរបស់អតិថិជន 4,076,859 68,947 1,607,851 - - - 5,753,657 
្របក់បេញញើរបស់ធនគរ និង្រគឹះ ថ នហិរញញវតថុនន 2,627 - - - - - 2,627 
្របក់កមចី - - - 248,461   156,343,123  -      156,591,584 
អនុបំណុល - - - - -  1,044,084   1,044,084  
បំណុលេផ ង  ៗ - - - -  -     630,449   630,449  

 4,079,486 68,947 1,607,851 248,461  156,343,123   1,674,533   164,022,401  

គម្ល តរេំញចអ្រ ករ្របក់ 11,819,805 2,445,930 75,836,218 58,542,920  (8,574,619)  6,085,330   146,155,584  

(សមមូលពន់េរៀល - កំណត់សមគ ល់ 5) 48,153,886 9,964,719 308,956,752 238,503,856 (34,932,998)  24,791,634   595,437,849  



ធនគរអភិវឌ នជ៍នបទ នងិកសកិមម 

កំណត់សមគ ល់េលើរបយករណ៍ហិរញញវតថុ (ត) 
ស្រមប់ករយិបរេិចឆទែដលបនបញច ប់ៃថងទី31 ែខធនូ ឆន ំ2021 
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31. ករ្រគប់្រគង និភ័យហរិញញវតថ ុ(ត) 

គ. និភ័យទីផ រ (ត) 

(i). និភ័យអ្រ ករ្របក់ (ត) 

ងខងេ្រកមេនះសេងខបពីករ្របឈម និភ័យអ្រ ករ្របក់របស់ធនគរ។ ងេនះចង្អុលបង្ហ ញពីរយៈេពលែដលឧបករណ៍ហិរញញវតថុកំណត់ៃថ្លេឡើងវញិ ឬមនកល
កំណត់ មួយ ែដលេកើតេឡើងមុន។ (ត) 

 
នៃថងទី31 ែខធនូ ឆន ំ2020 រហូតដល់ 1ែខ > 1 - 3ែខ > 3 - 12ែខ > 1 - 5ឆន ំ េលើសពី 5ឆន ំ ពុំមនករ្របក់ សរបុ 
 ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ 
        
្រទពយសកមមហិរញញវតថុ        

ច់្របក់ និង ច់្របក់សមមូល - - - - - 48,590,769 48,590,769 
ឥណទន និងបុេរ្របទនផ្តល់ដល់អតិថិជនដុល  15,865,433 2,936,597 81,860,509 48,137,151 97,068,573 - 245,868,263 
្រទពយសកមមេផ ង  ៗ - - - - - 331,948 331,948 

 15,865,433 2,936,597 81,860,509 48,137,151 97,068,573 48,922,717 294,790,980 

 



ធនគរអភិវឌ នជ៍នបទ នងិកសកិមម 

កំណត់សមគ ល់េលើរបយករណ៍ហិរញញវតថុ (ត) 
ស្រមប់ករយិបរេិចឆទែដលបនបញច ប់ៃថងទី31 ែខធនូ ឆន ំ2021 
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31. ករ្រគប់្រគង និភ័យហរិញញវតថ ុ(ត) 

គ. និភ័យទីផ រ (ត) 

(i). និភ័យអ្រ ករ្របក់ (ត) 

ងខងេ្រកមេនះសេងខបពីករ្របឈម និភ័យអ្រ ករ្របក់របស់ធនគរ។ ងេនះចង្អុលបង្ហ ញពីរយៈេពលែដលឧបករណ៍ហិរញញវតថុកំណត់ៃថ្លេឡើងវញិ ឬមនកល
កំណត់ មួយ ែដលេកើតេឡើងមុន។ (ត) 

 
នៃថងទី31 ែខធនូ ឆន ំ2020 (ត) រហូតដល់ 1ែខ > 1 - 3ែខ > 3 -12ែខ > 1 - 5ឆន ំ េលើសពី 5ឆន ំ ពុំមនករ្របក់ សរបុ 
 ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ 
        
បំណុលហិរញញវតថុ        
្របក់បេញញើរបស់អតិថិជន 4,514,585 786,501 - - - - 5,301,086 
្របក់បេញញើរបស់ធនគរ និង្រគឹះ ថ នហិរញញវតថុនន 4,661 - - - - - 4,661 
្របក់កមចី 1,198,688 - 10,120,000 24,817,498 158,227,232 - 194,363,418 
អនុបំណុល - - - - - 1,044,084 1,044,084 
បំណុលេផ ង  ៗ - - - - - 107,798 107,798 

 5,717,934 786,501 10,120,000 24,817,498 158,227,232 1,151,882 200,821,047 

គម្ល តរេំញចអ្រ ករ្របក់ 10,147,499 2,150,096 71,740,509 23,319,653 (61,158,659) 47,770,835 93,969,933 

(សមមូលពន់េរៀល - កំណត់សមគ ល់ 5) 41,046,633 8,697,138 290,190,359 94,327,996 (247,386,776) 193,233,028 380,108,378 



ធនគរអភិវឌ នជ៍នបទ នងិកសកិមម 

កំណត់សមគ ល់េលើរបយករណ៍ហិរញញវតថុ (ត) 
ស្រមប់ករយិបរេិចឆទែដលបនបញច ប់ៃថងទី31 ែខធនូ ឆន ំ2021 
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31. ករ្រគប់្រគង និភ័យហរិញញវតថ ុ(ត) 

គ. និភ័យទីផ រ (ត) 
(i). និភ័យអ្រ ករ្របក់ (ត) 

នៃថងទី31 ែខធនូ ឆន ំ2021 ធនគរមិនមនឧបករណ៍ហិរញញវតថុ ស់ែវងេនតៃម្លសម្រសបេទ។ ធនគរ មិនបន
េ្របើឧបករណ៍ហិរញញវតថុនិស ន៍ទ ដូចជកិចចសនយប្តូររបិូយប័ណ្ណ និងករប្តូរអ្រ ករ្របក់េដើមបី្រគប់្រគង              

និភ័យហិរញញវតថុរបស់ខ្លួនេនះ។ ដូចេចនះ មិនមនករវភិគរេំញច មួយ្រតូវបនេរៀបចំេឡើយ។ 

(ii). និភ័យរបិូយប័ណ្ណបរេទស 
និភ័យរបិូយប័ណ្ណបរេទស គឺជ និភ័យែដលតៃម្លៃនឧបករណ៍ហិរញញវតថុមនករែ្រប្របួលប ្ត លមកពី

ករែ្រប្របួលអ្រ ប្តូររបិូយប័ណ្ណបរេទស។ 

ធនគរមិនមន និភ័យរបិូយប័ណ្ណបរេទសជ រវន្តេទ េ យ រ្របតិបត្តិករចមបងរបស់ធនគរេធ្វើេឡើងជ
្របក់ដុ ្ល រ េមរកិ។ ដូចេចនះ មិនមនករវភិគរេំញចៃន និភ័យប្ដូររបិូយប័ណ្ណបរេទស ្រតូវបនបង្ហ ញ។  

ករ្របមូលផ្ដុំ និភ័យរបិូយប័ណ្ណ 

ចំនួន្រទពយសកមម និងបំណុលហិរញញវតថុ ម្របេភទៃនរបិូយប័ណ្ណមនដូចខងេ្រកម៖  
 

 ្របេភទៃនរបិូយប័ណ្ណសមមូលដុ ្ល រ េមរកិ 
ៃថងទី31 ែខធនូ ឆន ំ2021 េរៀល ដុ ្ល រ េមរកិ សរបុ 
្រទពយសកមមហិរញញវតថុ    

ច់្របក់ និង ច់្របក់សមមូល 2,018,512 5,118,842 7,137,354 
្របក់បេញញើេនធនគរនន - 316,827 316,827 
ឥណទន និងបុេរ្របទនផ្ដល់ដល់អតិថិជនដុល  36,285,034 266,133,088 302,418,122 
្រទពយសកមមេផ ង  ៗ 36,325 269,357 305,682 
 38,339,871 271,838,114 310,177,985 
បំណុលហិរញញវតថុ    
្របក់បេញញើរបស់អតិថិជន 618,073 5,135,584 5,753,657 
្របក់បេញញើរបស់ធនគរ និង្រគឹះ ថ នហិរញញវតថុនន - 2,627 2,627 
្របក់កមចី 123,129,848  33,461,736   156,591,584  
អនុបំណុល - 1,044,084 1,044,084 
បំណុលេផ ង  ៗ - 630,449 630,449 
 123,747,921  40,274,480   164,022,401  

ថ នភព(បំណុល)/្រទពយសកមមសុទធ  (85,408,050)  231,563,634   146,155,584  
(ពន់េរៀល - កំណត់សមគ ល់ 5) (347,952,396)  943,390,245   595,437,849  



ធនគរអភិវឌ នជ៍នបទ នងិកសកិមម 

កំណត់សមគ ល់េលើរបយករណ៍ហិរញញវតថុ (ត) 
ស្រមប់ករយិបរេិចឆទែដលបនបញច ប់ៃថងទី31 ែខធនូ ឆន ំ2021 
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31. ករ្រគប់្រគង និភ័យហរិញញវតថ ុ(ត) 

គ. និភ័យទីផ រ (ត) 

(ii). និភ័យរបិូយប័ណ្ណបរេទស (ត) 

ករ្របមូលផ្ដុំ និភ័យរបិូយប័ណ្ណ (ត) 

ចំនួន្រទពយសកមមហិរញញវតថុ និងបំណុលហិរញញវតថុ ម្របេភទៃនរបិូយប័ណ្ណមនដូចខងេ្រកម៖ (ត) 
 

 ្របេភទៃនរបិូយប័ណ្ណសមមូលដុ ្ល រ េមរកិ 
ៃថងទី31 ែខធនូ ឆន ំ2020 េរៀល ដុ ្ល រ េមរកិ សរបុ 
្រទពយសកមមហិរញញវតថុ    

ច់្របក់ និង ច់្របក់សមមូល 7,421,983 41,168,786 48,590,769 
ឥណទន និងបុេរ្របទនផ្ដល់ដល់អតិថិជនដុល  38,231,039 207,637,224 245,868,263 
្រទពយសកមមេផ ង  ៗ 74,601 257,347 331,948 

 45,727,623 249,063,357 294,790,980 

បំណុលហិរញញវតថុ    
្របក់បេញញើរបស់អតិថិជន 245,056 5,056,030 5,301,086 
្របក់បេញញើរបស់ធនគរ និង្រគឹះ ថ នហិរញញវតថុនន - 4,661 4,661 
្របក់កមចី 124,012,608 70,350,810 194,363,418 
អនុបំណុល - 1,044,084 1,044,084 
បំណុលេផ ង  ៗ - 107,798 107,798 

 124,257,664 76,563,383 200,821,047 

ថ នភព(បំណុល)/្រទពយសកមមសុទធ  (78,530,041) 172,499,974 93,969,933 

(ពន់េរៀល - កំណត់សមគ ល់ 5) (317,654,016) 697,762,394 380,108,378 
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31. ករ្រគប់្រគង និភ័យហរិញញវតថ ុ(ត) 

គ. និភ័យទីផ រ (ត) 

(ii). និភ័យរបិូយប័ណ្ណបរេទស (ត) 

ករវភិគរេំញច 

សនមតថ និភ័យអេថរេផ ងេទៀតេនែតេថរជនិចច ករែ្រប្របួលៃនករប្តូររបិូយប័ណ្ណបរេទសស្រមប់ 
ធនគរនកលបរេិចឆទ យករណ៍្រតូវបនសេងខបដូចខងេ្រកម (េ យបង្ហ ញែតរបិូយប័ណ្ណែដលមនចំនួន
េ្រចើនជង 5% ៃន ថ នភពចំហសុទធ ្រតូវបនបង្ហ ញជរបិូយប័ណ្ណជក់ ក់របស់ េនកនុង ងខងេ្រកម។ 
ស្រមប់របិូយប័ណ្ណេផ ងេទៀត ករ ត្រត ងទំងេនះ្រតូវបន ក់ជ្រកុម ‘េផ ង ’ៗ)៖ 

 
 ៃថងទី31 ែខធនូ ឆន ំ2021 ៃថងទី31 ែខធនូ ឆន ំ2020 
 - 1% 

ករថយចុះ 
+ 1% 

ករេកើនេឡើង 
- 1% 

ករថយចុះ 
+ 1% 

ករេកើនេឡើង 
 ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ 
     
េរៀល 854,081 (854,081) 785,300 (785,300) 

(ពន់េរៀល – កំណត់សមគ ល់ 5) 3,479,526 (3,479,526) 3,176,539 (3,176,539) 

ឃ. និភ័យ ច់្របក់ងយ្រសលួ  

‘ និភ័យ ច់្របក់ងយ្រសលួ’ គឺជ និភ័យែដលធនគរនឹងជួបផលលំបកកនុងករបំេពញកតព្វកិចច
ពក់ព័នធនឹងបំណុលហិរញញវតថុរបស់ខ្លួន ែដល្រតូវទូទត់ មរយៈជ ច់្របក់ ឬ្រទពយសកមមហិរញញវតថុេផ ង           
េទៀត។ និភ័យ ច់្របក់ងយ្រសលួ េកើតេឡើងពីភពមិនសីុគន េទនឹងេពលេវ  និងចំនួនលំហូរ                   
ទឹក្របក់ែដលមនេនកនុង្របតិបត្តិករ និងករវនិិេយគរបស់ធនគរ។ 

ករ្រគប់្រគង និភ័យ ច់្របក់ងយ្រសលួ 

ធនគរ ្រគប់្រគង ច់្របក់ងយ្រសលួរបស់ខ្លួន មរយៈគណៈកមមករ្រគប់្រគង្រទពយសកមម បំណុល ែដល
ទទួលខុស្រតូវកនុងករបេងកើតេគលនេយបយ ច់្របក់ងយ្រសលួ និង្រតួតពិនិតយ ច់្របក់ងយ្រសួល
ជ្របចំ។ ត្រមូវករ្រទពយសកមមងយ្រសលួអបបបរម ្រតូវបនបេងកើតេឡើងេដើមបីធនថអនុបតៃន្រទពយសកមម
ងយ្រសលួ និងបំណុលែដលមនលកខណៈសមបត្តិ្រគប់្រគន់ ្រតូវទទួលបនក្រមិតអបបបរម្រគប់េពលេវ ។ 

 



ធនគរអភិវឌ នជ៍នបទ នងិកសកិមម 
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31. ករ្រគប់្រគង និភ័យហរិញញវតថ ុ(ត) 

ឃ. និភ័យ ច់្របក់ងយ្រសលួ (ត) 

ងខងេ្រកមសេងខបពី្រទពយសកមម និងបំណុលរបស់ធនគរ េ យែផ្អកេលើកលកំណត់កិចចសនយែដលេនសល់។ លំហូរទឹក្របក់ែដលបនរពំឹងទុកេលើ្រទពយសកមម និង
បំណុលទំងេនះ ចខុសជ រវន្ដពីអ្វីែដលបនបង្ហ ញេនកនុង ង។ ឧទហរណ៍ ្របក់បេញញើរបស់អតិថិជនមិន្រតូវបនរពំឹងថនឹង្រតូវដកបនភ្ល ម េៗនះេទ។ 

 

នៃថងទី31 ែខធនូ ឆន ំ2021 តៃម្លេយង 
តៃម្លដុលលំហូរ
ចូល/(េចញ) រហូតដល់ 1ែខ > 1 - 3ែខ > 3 - 12ែខ > 1 - 5ឆន ំ េលើសពី 5ឆន ំ 

 ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ 
        
្រទពយសកមមហិរញញវតថុ        

ច់្របក់ និង ច់្របក់សមមូល 7,137,354 7,137,354 7,137,354 - - - - 
្របក់បេញញើេនធនគរនន 316,827 316,827 316,827 - - - - 
ឥណទន និងបុេរ្របទនផ្តល់ដល់អតិថិជនដុល  302,418,122 381,617,039 17,591,203 2,551,479 79,648,256 70,839,820 210,986,281 
្រទពយសកមមេផ ង  ៗ 305,682 305,682 - - - - - 

សរបុ (ដុ ្ល រ េមរកិ) 310,177,985 389,376,902 25,045,384 2,551,479 79,648,256 70,839,820 210,986,281 

(សមមូលពន់េរៀល - កំណត់សមគ ល់ 5 ) 1,263,665,111 1,586,321,499 102,034,894 10,394,725 324,486,995 288,601,427 859,558,109 
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31. ករ្រគប់្រគង និភ័យហរិញញវតថ ុ(ត) 

ឃ. និភ័យ ច់្របក់ងយ្រសលួ (ត) 

ងខងេ្រកមសេងខបពី្រទពយសកមម និងបំណុលរបស់ធនគរ េ យែផ្អកេលើកលកំណត់កិចចសនយែដលេនសល់។ លំហូរទឹក្របក់ែដលបនរពំឹងទុកេលើ្រទពយសកមម និង
បំណុលទំងេនះ ចខុសជ រវន្ដពីអ្វីែដលបនបង្ហ ញេនកនុង ង។ ឧទហរណ៍ ្របក់បេញញើរបស់អតិថិជនមិន្រតូវបនរពំឹងថនឹង្រតូវដកបនភ្ល ម េៗនះេទ។ (ត) 

 

នៃថងទី31 ែខធនូ ឆន ំ2021 តៃម្លេយង 
តៃម្លដុលលំហូរ
ចូល/(េចញ) រហូតដល់ 1ែខ > 1 - 3ែខ > 3 - 12ែខ > 1 - 5ឆន ំ េលើសពី 5ឆន ំ 

 ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ 
        
បំណុលហិរញញវតថុ        
្របក់បេញញើរបស់អតិថិជន 5,753,657 (5,769,085) (4,076,859) (69,067) (1,623,159) - - 
្របក់បេញញើរបស់ធនគរ និង្រគឹះ ថ នហិរញញវតថុនន 2,627 (2,627) (2,627) - - - - 
្របក់កមចី  156,519,584  (157,641,584)  -    -     (30,000)    (368,461)  (157,243,123) 
អនុបំណុល  1,044,084   (1,044,084) - -  -    -    (1,044,084) 
បំណុលេផ ង  ៗ  630,449   (630,449) (630,449) -  -    -    -   
 164,022,401  (165,087,829) (4,709,935) (69,067) (1,653,159)  (368,461)  (158,287,207) 
កិចចសនយឥណទន  3,884,033   (3,884,033) (3,884,033) -  -    -    -   

សរបុ (ដុ ្ល រ េមរកិ) 167,906,434 (168,971,862) (8,593,968) (69,067) (1,653,159)  (368,461)  (158,287,207) 

(សមមូលពន់េរៀល - កំណត់សមគ ល់ 5 ) 684,050,812 (688,391,366) (35,011,826) (281,379) (6,734,970)  (1,501,110)  (644,862,081) 



ធនគរអភិវឌ នជ៍នបទ នងិកសកិមម 

កំណត់សមគ ល់េលើរបយករណ៍ហិរញញវតថុ (ត) 
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31. ករ្រគប់្រគង និភ័យហរិញញវតថ ុ(ត) 

ឃ. និភ័យ ច់្របក់ងយ្រសលួ (ត) 

ងខងេ្រកមសេងខបពី្រទពយសកមម និងបំណុលរបស់ធនគរ េ យែផ្អកេលើកលកំណត់កិចចសនយែដលេនសល់។ លំហូរទឹក្របក់ែដលបនរពំឹងទុកេលើ្រទពយសកមម និង
បំណុលទំងេនះ ចខុសជ រវន្ដពីអ្វីែដលបនបង្ហ ញេនកនុង ង។ ឧទហរណ៍ ្របក់បេញញើរបស់អតិថិជនមិន្រតូវបនរពំឹងថនឹង្រតូវដកបនភ្ល ម េៗនះេទ។ (ត) 

 

នៃថងទី31 ែខធនូ ឆន ំ2020 តៃម្លេយង 
តៃម្លដុលលំហូរ
ចូល/(េចញ) រហូតដល់ 1ែខ > 1 - 3ែខ > 3 - 12ែខ > 1 - 5ឆន ំ េលើសពី 5ឆន ំ 

 ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ 
        
្រទពយសកមមហិរញញវតថុ        

ច់្របក់ និង ច់្របក់សមមូល 48,590,769 48,590,769 48,590,769 - - - - 
្របក់បេញញើេនធនគរនន - - - - - - - 
ឥណទន និងបុេរ្របទនផ្តល់ដល់អតិថិជនដុល  245,868,263 300,969,265 16,855,634 3,330,443 84,936,069 57,758,510 138,088,609 
្រទពយសកមមេផ ង  ៗ 331,948 331,948 331,948 - - - - 

សរបុ (ដុ ្ល រ េមរកិ) 294,790,980 349,891,982 65,778,351 3,330,443 84,936,069 57,758,510 138,088,609 

(សមមូលពន់េរៀល - កំណត់សមគ ល់ 5 ) 1,192,429,514 1,415,313,067 266,073,430 13,471,642 343,566,399 233,633,173 558,568,423 
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31. ករ្រគប់្រគង និភ័យហរិញញវតថ ុ(ត) 

ឃ. និភ័យ ច់្របក់ងយ្រសលួ (ត) 

ងខងេ្រកមសេងខបពី្រទពយសកមម និងបំណុលរបស់ធនគរ េ យែផ្អកេលើកលកំណត់កិចចសនយែដលេនសល់។ លំហូរទឹក្របក់ែដលបនរពំឹងទុកេលើ្រទពយសកមម និង
បំណុលទំងេនះ ចខុសជ រវន្ដពីអ្វីែដលបនបង្ហ ញេនកនុង ង។ ឧទហរណ៍ ្របក់បេញញើរបស់អតិថិជនមិន្រតូវបនរពំឹងថនឹង្រតូវដកបនភ្ល ម េៗនះេទ។ (ត) 

 

នៃថងទី31 ែខធនូ ឆន ំ2020 តៃម្លេយង 
តៃម្លដុលលំហូរ
ចូល/(េចញ) រហូតដល់ 1ែខ > 1 - 3ែខ > 3 - 12ែខ > 1 - 5ឆន ំ េលើសពី 5ឆន ំ 

 ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ 
        
បំណុលហិរញញវតថុ        
្របក់បេញញើរបស់អតិថិជន 5,301,086 (5,310,687) (4,514,585) (490,925) (305,177) - - 
្របក់បេញញើរបស់ធនគរ និង្រគឹះ ថ នហិរញញវតថុនន 4,661 (4,661) (4,661) - - - - 
្របក់កមចី 194,363,418 (196,182,168) (1,198,688) - (10,150,000)  (24,937,498)  (159,895,982) 
អនុបំណុល 1,044,084  (1,044,084) - -  -    -    (1,044,084) 
បំណុលេផ ង  ៗ 107,798  (107,798) (107,798) -  -    -    -   
 200,821,047 (202,649,398) (5,825,732) (490,925)  (10,455,177)  (24,937,498)  (160,940,066) 
កិចចសនយឥណទន 4,482,000  (4,482,000) (4,482,000) -  -     -     -    
សរបុ (ដុ ្ល រ េមរកិ) 205,303,047 (207,131,398) (10,307,732) (490,925)  (10,455,177)  (24,937,498)  (160,940,066) 

(សមមូលពន់េរៀល - កំណត់សមគ ល់ 5 ) 830,450,825   (837,846,505) (41,694,776) (1,985,792) (42,291,191)  (100,872,179)  (651,002,567) 
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31. ករ្រគប់្រគង និភ័យហរិញញវតថ ុ(ត) 

ង. និភ័យ្របតិបត្តិករ 

និភ័យ្របតិបត្តិករ គឺជ និភ័យៃនករបត់បង់ផទ ល់ ឬ្របេយលែដលេកើតមនេឡើងពីករខ្វះខត ឬ     
ករអនុវត្តមិនមន្របសិទធភពនូវនីតិវធីិដំេណើ រករៃផទកនុង បុគគលិក ឬ្របព័នធ ឬពីក ្ត ខងេ្រក។ និភ័យ    
េនះ ្រតូវបន្រគប់្រគង មរយៈករបេងកើត្របព័នធដំេណើ រករ្រគប់្រគង្របតិបត្តិករ ករ្រតួតពិនិតយ និងករ                    
យករណ៍ឲយបន្រតឹម្រតូវពីសកមមភព ជីវកមម មរយៈអងគភព្រគប់្រគង និងគំ្រទ ែដលឯក ជយពីអងគភព
ជីវកមម និងគណៈ្រគប់្រគង។ ទំងេនះរមួមន និភ័យខងែផនកចបប់ មចបប់ៃនករអនុេ ម ម        
និភ័យគណេនយយ និងករែក្លងបន្លំ។ 

ករ្រគប់្រគងេលើ និភ័យ្របតិបត្តិកររបស់ធនគរ ត្រមូវឲយបេងកើតនូវរចនសមព័នធតួនទី និងវធីិ ្រស្តៃនករ
្រគប់្រគងរបស់អងគភពឲយបនចបស់ ស់។ េគលករណ៍ និងវធិនករ្រតួតពិនិតយៃផទកនុងជេ្រចើន ្រតូវបន            
អនុវត្ត។ េគលករណ៍ទំងេនះ រមួមនករបេងកើតអនកមនសិទធិចុះហតថេលខ ្របព័នធ្រតួតពិនិតយយ៉ងហមត់ចត់ 
ករេរៀបចំនូវនីតិវធីិ និងឯក រសំ ងនន ្រពមទំងករអនុវត្ត មបទបបញញតិ្ត និងត្រមូវករ មចបប់នន។ 
ដំេណើ រករទំងេនះ្រតូវបន្រតួតពិនិតយជ្របចំឆន ំ េដើមបីេឆ្លើយតបេទនឹង និភ័យ្របតិបត្តិករ ែដល ចេកើត
មនេឡើងេនកនុង្របតិបត្តិករ ជីវកមមរបស់ធនគរ។ 

ច. ករ្រគប់្រគងេដើមទុន 

(i). បទបបញញត្តិេដើមទុន 

េគលេ របស់ធនគរកនុងករ្រគប់្រគងេដើមទុន មនន័យទូលំទូ យជង “មូលធន” ែដលបង្ហ ញកនុង            
របយករណ៍ ថ នភពហិរញញវតថុ។ ករ្រគប់្រគងេដើមទុនមនដូចខងេ្រកម៖  

• អនុេ ម មត្រមូវករេដើមទុនែដលកំណត់េ យធនគរជតិៃនកមពុជ 

• ករពរលទធភពរបស់ធនគរេដើមបីបន្តនិរន្តរភព ជីវកមម ដូចេនះ ធនគរ ចបន្តផ្តល់ផល្របេយជន៍
ដល់ភគទុនិក និងអតថ្របេយជន៍របស់ភគីែដលពក់ព័នធនឹងធនគរ និង 

• រក មូល ្ឋ នេដើមទុនរងឹមំ េដើមបីគំ្រទដល់ករអភិវឌ ជីវកមម។ 

េគលនេយបយរបស់ធនគរ គឺធនឲយបននូវមូល ្ឋ នេដើមទុនរងឹមំេដើមបីរក នូវទំនុកចិត្តទីផ រ និង
េដើមបីធនេសថរភពៃនករអភិវឌ យូរអែង្វងរបស់ ជីវកមម។ ផលប៉ះពល់េទេលើក្រមិតេដើមទុនេលើភគ ភ
របស់ធនគរ ក៏្រតូវបនទទួល គ ល់ េហើយធនគរបនទទួល គ ល់នូវត្រមូវករ េដើមបីធនបននូវតុលយភព
រ ងភគ ភខពស់ ែដល ចនឹងេកើតមនេឡើងជមួយនឹង្របក់ប្រមុងក្រមិតខពស់អតថ្របេយជន៍ និងករធន
ែដលផ្តល់េ យ ថ នភពេដើមទុនល្អ។ 
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31. ករ្រគប់្រគង និភ័យហរិញញវតថ ុ(ត) 

ច. ករ្រគប់្រគងេដើមទុន (ត) 

(i). បទបបញញត្តិេដើមទុន (ត) 

េដើមទុនបង្ហ ញខងេលើេនះ ្រតូវបនគណនេឡើងេ យែផ្អក មេសចក្តីែណនំែដលេចញផ យេ យធនគរ
ជតិៃនកមពុជ ែដល ចមនភពខុសគន េទេលើេគលករណ៍សំខន់ខ្លះ  ៗេបើេ្រប បេធៀបេទនឹងេគលករណ៍
ែដលបនទទួល គ ល់ជទូេទ ែដល ថ ប័នហិរញញវតថុេន្របេទសដ៏ៃទបនអនុវត្ត។ ដូេចនះ ព័ត៌មនអំពីេដើមទុន
ខងេលើ មិនសម្រសបស្រមប់អនកេ្របើ្របស់ែដលមិនបនទទួលព័ត៌មនអំពីេសចក្តីែណនំរបស់ធនគរជតិ
ៃនកមពុជ។ 

(ii). ករែបងែចកេដើមទុន 

ករែបងែចកេដើមទុនរ ង្របតិបត្តិករ និងសកមមភពជក់ ក់ គឺ្រតូវបន្រគប់្រគងេ យក្រមិតភគ ភ     
ែដលទទួលបនពីករែបងែចកេនះ។ េដើមទុនែដលបនែបងែចកេទ ម្របតិបត្តិករ ឬសកមមភពនីមួយ  ៗ្រតូវ
ែផ្អកេទ មេដើមទុនែដលកំណត់េ យចបប់។ 

32. តៃម្លសម្រសបៃន្រទពយសកមម និងបំណុលហរិញញវតថុ 

ឧបករណ៍ហិរញញវតថុរមួមន្រទពយសកមមហិរញញវតថុ បំណុលហិរញញវតថុ និងឧបករណ៍ហិរញញវតថុេ្រករបយករណ៍
ថ នភពហិរញញវតថុ។ តៃម្លសម្រសប គឺជតៃម្លែដល្រតូវទទួលេដើមបីលក់្រទពយសកមម ឬបនទូទត់ េដើមបីេផទរ

បំណុលេទ មលំ ប់លំេ យេនកនុង្របតិបត្តិករ រ ងអនកចូលរមួកនុងទីផ រេនកលបរេិចឆទៃនករ ស់ែវង
ចមបង ឬ្របសិនេបើអវត្តមនទីផ រែដលមនកររកីចេ្រមើនបំផុតែដលធនគរបនទទួលេនកលបរេិចឆទេនះ។ 
ព័ត៌មនែដលបនបង្ហ ញេនទីេនះ តំ ងឲយករប៉ន់ ម នៃនតៃម្លសម្រសបនកលបរេិចឆទ យករណ៍ៃន

ថ នភពហិរញញវតថុ។ 

តៃម្លទីផ រែដលបនដក្រសង់ និង ចអេងកតបន េហើយ ចរកបន ្រតូវបនេ្របើស្រមប់ ស់ែវងេលើតៃម្ល        
សម្រសបៃនឧបករណ៍ហិរញញវតថុ។ េនេពលែដលតៃម្លទីផ រែដលបនដក្រសង់ និង ចសេងកតបន មិន ច
េ្របើ្របស់បន េនះតៃម្លសម្រសប្រតូវបនប៉ន់ ម នេ យែផ្អកេលើវធីិ ្រស្ត និងករសនមតជេ្រចើនទក់ទង
េទនឹងលកខណៈ និភ័យៃនឧបករណ៍ហិរញញវតថុេផ ង  ៗ ែដលមនអ្រ អបប រ ករប៉ន់ ម នៃនលំហូរទឹក
្របក់នេពលអនគត និងក ្ត េផ ង េៗទៀត។ 

ព័ត៌មនៃនតៃម្លសម្រសបស្រមប់្រទពយសកមមមិនែមនហិរញញវតថុ និងបំណុលមិនែមនហិរញញវតថុ មិន្រតូវបន ប់
បញចូ លេទ ពីេ្រពះ មិនសថិតកនុងវ ិ លភពៃន ស.រ.ហ.អ.ក 7 ៖ ឧបករណ៍ហិរញញវតថុ - ករបង្ហ ញ ែដលទមទរ
ឲយមនករបង្ហ ញព័ត៌មនៃនតៃម្លសម្រសប។ ករបង្ហ ញទំងេនះ មនដូចជករវនិិេយគេទេលើបុ្រតសម័ពនធ 
និង្រទពយ និងបរកិខ រ។ 
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32. តៃម្លសម្រសបៃន្រទពយសកមម និងបំណុលហរិញញវតថុ (ត) 

តៃម្លសម្រសបៃនឧបករណ៍ហិរញញវតថុរបស់ធនគរ មនដូចជ ច់្របក់ និង ច់្របក់សមមូល សមតុលយ 
េនធនគរជតិៃនកមពុជ ្របក់បេញញើរបស់អតិថិជន និងធនគរនន ្រទពយសកមមេផ ង  ៗនិងបំណុលេផ ង  ៗ
មិនមនលកខណៈជ រវន្ដ ចំេពះករផ្ល ស់ប្តូរអ្រ ្របក់ចំេណញកនុងទីផ រ េ យ រែតឧបករណ៍ហិរញញវតថុ
ទំងេនះមនរយៈេពលកំណត់ជក់ ក់។ តៃម្លេយងៃន្រទពយសកមម និងបំណុលហិរញញវតថុទំងេនះ េនកល
បរេិចឆទ យករណ៍មនតៃម្ល្រប ក់្របែហលនឹងតៃម្លសម្រសបរបស់ ។ 

តៃម្លសម្រសបគឺែផ្អកេលើវធីិ ្រស្ត និងករសនមតដូចខងេ្រកម៖ 

ករវនិិេយគ 

តៃម្លសម្រសបែដលបនប៉ន់ ម ន ជទូេទគឺែផ្អកេលើតៃម្លទីផ រែដលបនដក្រសង់ និង ចអេងកតបន។ េន
េពលមិនមនទីផ រែដលមន្រ ប់ស្រមប់មូលប្រតមួយចំនួន េនះតៃម្លសម្រសប្រតូវបនប៉ន់ ម នេលើ
ទិននន័យទីផ រ្រប ក់្របែហល ឬ ្រទពយសកមមរបីូសុទធរបស់្រកុមហុ៊ន្រតូវបនវនិិេយគ។ 

ហិរញញបបទន បុេរ្របទន និងេផ ង េៗទៀត 

តៃម្លសម្រសប្រតូវបនប៉ន់ ម ន េ យករេធ្វើអបប រេលើលំហូរទឹក្របក់ែដលបនប៉ន់ ម ននេពលអនគត 
េ យេ្របើអ្រ ទីផ រៃនករផ្តល់ហិរញញបបទនែដលមន និភ័យឥណទន និងកលកំណត់្រសេដៀងគន ។ 

ចំ ត់ថន ក់តៃម្លសម្រសប 

ស.រ.ហ.អ.ក 7 បញជ ក់ពីចំ ត់ថន ក់ៃនបេចចកេទស យតៃម្លេ យែផ្អកេលើ ថេតើទិននន័យៃនបេចចកេទស                       
យតៃម្លទំងេនះ ចអេងកតបន ឬមិន ចអេងកតបន។ ទិននន័យែដល ចអេងកតបន ឆ្លុះបញច ំងពីទិននន័យ        

ទីផ រែដលទទួលបនពី្របភពឯក ជយ និងទិននន័យែដលមិន ចអេងកតបន ឆ្លុះបញច ំងពីករសនមតទីផ ររបស់
ធនគរ។ ចំ ត់ថន ក់ៃនតៃម្លសម្រសបមនដូចខងេ្រកម៖ 

 ក្រមិត 1 - តៃម្លដក្រសង់ (មិនបនេធ្វើនិយ័តភព) េនកនុងទីផ រសកមម ស្រមប់្រទពយសកមម ឬបំណុល                        
ដូចគន ។ ក្រមិតេនះ ប់បញចូ លទំងមូលប្រតកមមសិទធិែដលបនចុះបញជ ី និងឧបករណ៍បំណុល។ 

 ក្រមិត 2 - ទិននន័យេ្រកពីតៃម្លែដលបនដក្រសង់ ប់បញចូ លកនុងក្រមិត 1 ែដល ចអេងកតបនចំេពះ្រទពយ
សកមម ឬបំណុលេ យផទ ល់ (ឧទហរណ៍ តៃម្ល) ឬេ យ្របេយល (ឧទហរណ៍ េកើតេចញពីតៃម្ល)។ 

 ក្រមិត 3 - ទិននន័យស្រមប់្រទពយសកមម ឬបំណុល ែដលមិនែផ្អកេលើទិននន័យទីផ រែដល ចអេងកតបន 
(ធតុចូលែដលមិន ចអេងកតបន)។ ក្រមិតេនះរមួបញចូ លទំងឧបករណ៍មូលធន និងឧបករណ៍បំណុល 
ែដលមនសមសធតុមិន ចអេងកតបនជ រវន្ដ។ 
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32. តៃម្លសម្រសបៃន្រទពយសកមម និងបំណុលហរិញញវតថុ (ត) 

ចំ ត់ថន ក់តៃម្លសម្រសប (ត) 

្រទពយសកមម និងបំណុលហិរញញវតថុរបស់ធនគរ មិនបន ស់ែវងេនតៃម្លសម្រសបេទ។ េ យ រមិនមន
តៃម្លទីផ រែដល ចេផទ ងផទ ត់បន ស្រមប់ែផនកជ រវន្តៃន្រទពយសកមម និងបំណុលហិរញញវតថុេនតៃម្ល 
សម្រសប ដូចេចនះ ករ ស់ែវង្រតូវបនេធ្វើេឡើងេ យែផ្អកេទេលើករប៉ន់ ម នរបស់អនក្រគប់្រគង េយងេទ
ម្របវត្តិរបូរបស់្រទពយសកមម និងបំណុលហិរញញវតថុ។ មមតិរបស់អនក្រគប់្រគង តៃម្លេយងៃន្រទពយសកមម និង

បំណុលហិរញញវតថុ រមួបញចូ លេនកនុងរបយករណ៍ ថ នភពហិរញញវតថុ ជករប៉ន់ ម នសមេហតុផលៃនតៃម្ល
សម្រសប។ 

33. េគលនេយបយគណេនយយសខំន់  ៗ

េគលនេយបយគណេនយយសំខន់ ែៗដលបនបង្ហ ញេនខងេ្រកមេនះ ្រតូវបនអនុវត្តេ យសងគតិភព
េន្រគប់កលបរេិចឆទែដលបនបង្ហ ញកនុងរបយករណ៍ហិរញញវតថុទំងេនះ  េលើកែលងែតមនករបង្ហ ញេផ ង
ពីេនះ។ 

ក. មូល ្ឋ នៃនករ ស់ែវង 

របយករណ៍ហិរញញវតថុរបស់ធនគរ ្រតូវបនេរៀបចំេឡើងេទ មមូល ្ឋ នតៃម្លេដើមដំបូង។ 

ខ. ្របតិបត្តិកររបិូយប័ណ្ណបរេទស 

សកមមភព្របតិបត្តិករជរបិូយប័ណ្ណ ្រតូវបនប្តូរេទជ្របក់ដុ ្ល រ េមរកិ េ យេ្របើអ្រ ប្តូរ្របក់េនៃថង
្របតិបត្តិករេនះ។ 

្រទពយសកមមរបិូយវតថុ និងបំណុលរបិូយវតថុ ែដលជរបិូយប័ណ្ណបរេទស ្រតូវបនប្តូរេទជ្របក់ដុ ្ល រ េមរកិ
េ យេ្របើអ្រ ប្តូរ្របក់នកលបរេិចឆទ យករណ៍។ ករចំេណញ ឬករខតបង់ពីករប្ដូររបិូយប័ណ្ណបរេទស គឺ
ជភពខុសគន រ ងរលំស់ៃថ្លេដើមជរបិូយប័ណ្ណមុខងរេនេដើមករយិបរេិចឆទ ែដល្រតូវបនេធ្វើនិយ័តកមម
ស្រមប់ករ្របក់្របសិទធភព និងករទូទត់កនុងករយិបរេិចឆទ េធៀបនឹងរលំស់ៃថ្លេដើម ជរបិូយប័ណ្ណបរេទស
ែដលបនប្តូរេ យេ្របើអ្រ ប្តូរ្របក់នកលបរេិចឆទ យករណ៍។ 

្រទពយសកមម និងបំណុលែដលមិនែមនជរបិូយវតថុ ែដល្រតូវបន ស់ែវង មតៃម្លសម្រសបជរបិូយប័ណ្ណ 
បរេទស ្រតូវបនប្តូរេទជ្របក់ដុ ្ល រ េមរកិេនអ្រ ប្តូរ្របក់េនកលបរេិចឆទែដលតៃម្លសម្រសប្រតូវបន
កំណត់។ ធតុមិនែមនរបិូយវតថុ ែដល្រតូវបន ស់ែវងែផ្អកេលើតៃម្ល្របវត្តិ ្រស្តជរបិូយប័ណ្ណបរេទស្រតូវបន
ប្តូរេ យេ្របើអ្រ ប្តូរ្របក់េនកលបរេិចឆទៃន្របតិបត្តិករ។ 



ធនគរអភិវឌ នជ៍នបទ នងិកសកិមម 
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33. េគលនេយបយគណេនយយសខំន់  ៗ(ត) 

គ. ្រទពយសកមមហិរញញវតថុ និងបំណុលហិរញញវតថុ 

(i). ករទទួល គ ល់ និងករ ស់ែវងដំបូង 

ធនគរទទួល គ ល់ជេលើកដំបូងនូវឥណទន និងបុេរ្របទន ្របក់កមចី និងអនុបំណុល េនកលបរេិចឆទ 
ែដលេកើតមន្របតិបត្តិករ។ ្រទពយហិរញញវតថុេផ ងេទៀត (រមួបញចូ លករទិញ និងលក់្រទពយសកមមហិរញញវតថុ ម 
ធមម ) ទទួល គ ល់េនកលបរេិចឆទពណិជជកមម ែដលជកលបរេិចឆទែដលធនគរក្ល យជភគីៃនករផ្តល់ 
ឧបករណ៍ មកិចចសនយេនះ។ 

្រទពយសកមមហិរញញវតថុ ឬបំណុលហិរញញវតថុ ្រតូវបន ស់ែវងដំបូង មតៃម្លសម្រសប ស្រមប់ឧបករណ៍ែដល
មធមម មិនែមន ស់ែវង មតៃម្លសម្រសប មរយៈចំេណញ ឬខត (“FVTPL”) បូកនឹងៃថ្លេដើម្របតិបត្តិករ 

ែដលេកើតមកពីករទិញ ឬលក់។ 

(ii). ករចត់ចំ ត់ថន ក់ 

្រទពយសកមមហិរញញវតថុ 

េនកនុងករទទួល គ ល់ដំបូង ្រទពយសកមមហិរញញវតថុ្រតូវបនចត់ថន ក់ មករ ស់ែវង៖ រលំស់ៃថ្លេដើម FVOCI         
ឬ FVTPL។ 

្រទពយសកមមហិរញញវតថុ ្រតូវបន ស់ែវង មរលំស់ៃថ្លេដើម ្របសិនេបើ បំេពញេទនឹងលកខខណខ ដូចខងេ្រកម
េហើយមិន្រតូវបនកំណត់ជ FVTPL េនះេទ៖ 

 ្រទពយសកមមែដលមនេនកនុងគំរូ ជីវកមម កនុងេគលបំណងរក ទុកេដើមបីករ្របមូលលំហូរ ច់្របក់ ម
កិចចសនយ និង 

 លកខខណ្ឌ កិចចសនយរបស់្រទពយសកមមហិរញញវតថុ ផ្តល់នូវកលបរេិចឆទជក់ ក់ចំេពះលំហូរទឹក្របក់        
ែដលស្រមប់ទូទត់ែត្របក់េដើម និងករ្របក់ (“SPPI”)។ 

ឧបករណ៍បំណុល ្រតូវបន ស់ែវងេន FVOCI លុះ្រ ែត បនបំេពញនឹងលកខខណ្ឌ ទំងពីរដូចខងេ្រកម 
េហើយមិន្រតូវបនកំណត់ជ FVTPL េនះេទ៖ 

 ្រទពយសកមមែដលមនេនកនុងគំរូ ជីវកមម កនុងេគលបំណងរក ទុកេដើមបីករ្របមូល ច់្របក់ ម              
កិចចសនយ និងលក់្រទពយសកមមហិរញញវតថុ និង 

 លកខខណ្ឌ កិចចសនយរបស់្រទពយសកមមហិរញញវតថុ ផ្តល់នូវកលបរេិចឆទជក់ ក់ ចំេពះលំហូរទឹក្របក់      
ែដលស្រមប់ទូទត់ែត្របក់េដើម និងករ្របក់ (“SPPI”)។ 
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កំណត់សមគ ល់េលើរបយករណ៍ហិរញញវតថុ (ត) 
ស្រមប់ករយិបរេិចឆទែដលបនបញច ប់ៃថងទី31 ែខធនូ ឆន ំ2021 

88 

33. េគលនេយបយគណេនយយសខំន់  ៗ(ត) 

គ. ្រទពយសកមមហិរញញវតថុ និងបំណុលហិរញញវតថុ (ត) 

(ii). ករចត់ចំ ត់ថន ក់ (ត) 
្រទពយសកមមហិរញញវតថុ (ត) 

ស្រមប់ករទទួល គ ល់ករវនិិេយគេលើមូលធនជេលើកដំបូង ែដលមិន្រតូវបនកន់កប់ស្រមប់ជួញដូរ 
ធនគរ្រតូវែតេ្រជើសេរ ើសករបង្ហ ញករែ្រប្របួលនេពលបនទ ប់ មរយៈលទធផលលម្អិតេផ ងៗ។ ករេ្រជើស
េរ ើសេនះេធ្វើេឡើងេ យែផ្អកេលើករវនិិេយគនីមួយៗ។ 

្រទពយសកមមហិរញញវតថុទំងអស់េផ ងេទៀត្រតូវបនចត់ថន ក់ មករ ស់ែវង ម FVTPL។ 

េលើសពីេនះ ស្រមប់ករទទួល គ ល់ជេលើកដំបូង ធនគរ ចនឹងកំណត់្រទពយសកមមហិរញញវតថុ ែដល
បំេពញ មលកខខណ្ឌ កនុងករ ស់ែវង មរលំស់ៃថ្លេដើម ឬ ម FVOCI ្របសិនេបើ ស់ែវង ម FVTPL នឹងលុប
បំបត់ ឬកត់បនថយជ រវន្ដនូវភពមិនសីុគន ៃនគណេនយយែដលនឹងេកើតេឡើង។ 

ករ យតៃម្លគំរូ ជីវកមម 
ធនគរ េធ្វើករ យតៃម្លអំពីេគលបំណងៃនគំរូ ជីវកមម េលើ្រទពយសកមមកនុងក្រមិតសំណំុឥណទននីមួយ  ៗ
េ្រពះគំរេូនះបង្ហ ញយ៉ងចបស់ពីវធីិ្រគប់្រគង ជីវកមម និងវធីិផ្តល់ព័ត៌មនេទអនក្រគប់្រគង។ ព័ត៌មនទំង
េនះរមួមន៖ 

 េគលនេយបយ និងេគលបំណងែដលបនបញជ ក់ស្រមប់សំណំុឥណទន និងអនុវត្តនូវេគល
នេយបយទំងេនះ។ ជពិេសសថេតើយុទធ ្រស្តរបស់អនក្រគប់្រគង េផ្ត តេលើករែស្វងរកចំណូល         
ករ្របក់ មកិចចសនយ រក នូវទ្រមង់អ្រ ករ្របក់ជក់ ក់មួយ េធ្វើឲយសីុសង្វ ក់គន រ ង រយៈេពលៃន
្រទពយសកមមហិរញញវតថុ េទនឹងរយៈេពលៃនបំណុល ែដលជហិរញញបបទនរបស់្រទពយសកមមទំងេនះ ឬករ
េធ្វើឲយមនលំហូរទឹក្របក់ មរយៈករលក់្រទពយសកមម  

 វធីិកនុងករ យតៃម្លលទធផលៃនសំណំុឥណទន និងវធីិ យករណ៍េទអនក្រគប់្រគងរបស់ធនគរ 
 និភ័យែដលប៉ះពល់ដល់លទធផលៃនគំរូ ជីវកមម (និង្រទពយសកមមហិរញញវតថុែដលមនេនកនុងគំរ ូ           

ជីវកមមេនះ) និងយុទធ ្រស្តស្រមប់្រគប់្រគង និភ័យទំងេនះ 
 រេបៀបែដលអនក្រគប់្រគង ជីវកមមទទួលបនករទូទត់ (ឧទហរណ៍៖ េតើករទូទត់សំណងែផ្អកេលើតៃម្ល

សម្រសបៃន្រទពយសកមមែដលបន្រគប់្រគង ឬ ច់្របក់ មកិចចសនយែដលបន្របមូល) និង 
 ភពញឹកញប់ បរមិណ និងរយៈេពលៃនករលក់កនុង្រគមុន មូលេហតុៃនករលក់េនះ និងកររពឹំងទុក

អំពីសកមមភពលក់នេពលអនគត។ េទះជយ៉ង ក៏េ យ ព័ត៌មនអំពីសកមមភពលក់មិន្រតូវបន
ចត់ទុកថ ច់េ យែឡកេឡើយ បុ៉ែន្តជែផនកមួយៃនករ យតៃម្លទូេទ អំពីរេបៀបែដលេធ្វើឲយសេ្រមច
បននូវេគលបំណងកនុងករ្រគប់្រគង្រទពយសកមមហិរញញវតថុ និងលំហូរទឹក្របក់របស់ធនគរ។  
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33. េគលនេយបយគណេនយយសខំន់  ៗ(ត) 

គ. ្រទពយសកមមហិរញញវតថុ និងបំណុលហិរញញវតថុ (ត) 

(ii). ករចត់ចំ ត់ថន ក់ (ត) 

្រទពយសកមមហិរញញវតថុ (ត) 

ករ យតៃម្លគំរូ ជីវកមម (ត) 

្រទពយសកមមហិរញញវតថុស្រមប់ករជួញដូរ ឬចត់ែចង េហើយែដលលទធផល្រតូវបន យតៃម្ល មមូល ្ឋ នតៃម្ល
សម្រសប ្រតូវបន ស់ែវង ម FVTPL េ្រពះ្រទពយសកមមទំងេនះមិនែមនស្រមប់្របមូលលំហូរ ច់្របក់
មកិចចសនយ ឬមិនែមនស្រមប់ទំងករ្របមូលលំហូរ ច់្របក់ មកិចចសនយ និងស្រមប់លក់្រទពយសកមម

ហិរញញវតថុេឡើយ។  

ករ យតៃម្លថេតើលំហូរទឹក្របក់ មកិចចសនយគឺស្រមប់ទូទត់ែត្របក់េដើម និងករ្របក់ 

ចំេពះេគលបំណងៃនករ យតៃម្លេនះ “្របក់េដើម” គឺជតៃម្លសម្រសបៃន្រទពយសកមមហិរញញវតថុេនេពល
ទទួល គ ល់ជេលើកដំបូង។ “ករ្របក់” គឺជតៃម្លតបសនងមួយស្រមប់េពលេវ ៃនករេ្របើ្របស់ទឹក្របក់ 
ស្រមប់រយៈេពល មួយ និងស្រមប់ និភ័យែដលពក់ព័នធនឹងបរមិណ្របក់េដើមេនជប់ជំពក់កនុង
អំឡុងេពលជក់ ក់មួយ និងស្រមប់ករចំ យរមួទំង និភ័យកនុងករផ្តល់កមចីជមូល ្ឋ នេផ ង េៗទៀត 
(ដូចជ និភ័យ ច់្របក់ងយ្រសលួ និងចំ យរដ្ឋបល) រមួទំង្របក់ចំេណញ។ 

េដើមបី យតៃម្លថេតើលំហូរទឹក្របក់ មកិចចសនយគឺស្រមប់ែតទូទត់្របក់េដើម និងករ្របក់ ធនគរ្រតូវ
ពិចរ លកខខណ្ឌ កិចចសនយរបស់ឧបករណ៍ហិរញញវតថុ។ រមួបញចូ លករ យតៃម្លថេតើ ្រទពយសកមមហិរញញវតថុ 
មនលកខខណ្ឌ កិចចសនយែដល ចផ្ល ស់ប្តូរេពលេវ  ឬចំនួនលំហូរទឹក្របក់ មកិចចសនយ ែដល ចេធ្វើឲយ
មិនបំេពញលកខខណ្ឌ ៃនករទូទត់្របក់េដើម និងករ្របក់។ 

កនុងករ យតៃម្ល ធនគរពិចរ េលើ៖ 

• ្រពឹត្តិករណ៍ជយថភពែដល ចផ្ល ស់ប្តូរចំនួន និងរយៈេពលៃនលំហូរទឹក្របក់ 

• លកខខណ្ឌ ពិេសស 

• លកខខណ្ឌ សង្របក់មុនកលកំណត់ និងករពនយរេពលសង 

• លកខខណ្ឌ ែដលក្រមិតធនគរ កនុងករទមទរមកវញិនូវ ច់្របក់ពី្រទពយសកមមជក់ ក់ (ដូចជ                 
ឥណទនែដលមិន ច្របមូលមកវញិបន) និង 

• លកខណៈពិេសសែដលែកែ្របតៃម្លតបសនងអំពីតៃម្លេពលេវ  (ឧទហរណ៍ ករកំណត់អ្រ ករ្របក់
េឡើងវញិ មកលកំណត់)។ 
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គ. ្រទពយសកមមហិរញញវតថុ និងបំណុលហិរញញវតថុ (ត) 

(ii). ករចត់ថន ក់ (ត) 

្រទពយសកមមហិរញញវតថុ (ត) 

ឥណទនែដលមិន ច្របមូលមកវញិបន 

កនុងករណីខ្លះ ឥណទនែដលផ្តល់េ យធនគរ ែដល្រតូវបនករពរេ យ្រទពយ ក់ធនរបស់អតិថិជនក៏
មនកំហិតធនគរកនុងករទមទរ ច់្របក់មកវញិែដរ (ឥណទនែដលមិន ច្របមូលមកវញិបន)។ កនុង
ករណីេនះ ធនគរេធ្វើករវនិិចឆ័យកនុងករ យតៃម្លថេតើឥណទនេនះ ច្របមូលមកវញិបនែត្របក់េដើម និង
ករ្របក់ឬេទ។ ជទូេទធនគរពិចរ េលើព័ត៌មនខងេ្រកមកនុងករវនិិចឆ័យ៖ 

 ថេតើកិចចសនយមនបញជ ក់ចបស់ពីចំនួន និងកលបរេិចឆទៃនករបង់សងកមចីែដរ ឬេទ 

 តៃម្លសម្រសបៃន្រទពយបញច ំពក់ព័នធនឹងចំនួនៃន្រទពយសកមមហិរញញវតថុែដលមនករធន  

 សមតថភព និងឆនទៈរបស់អតិថិជន កនុងករទូទត់សង មកិចចសនយ េទះបីមនឱនភពៃនតៃម្ល                 
្រទពយបញច ំក៏េ យ 

 ថេតើអតិថិជនគឺជរបូវន្តបុគគល ឬជអងគភព្របតិបត្តិករសំខន់ ឬជអងគភពែដលមនេគលបំណង
ពិេសស  

 និភ័យរបស់ធនគរកនុងករបត់បង់្រទពយសកមម ទក់ទងនឹងឥណទនែដលមិន ច្របមូលមកវញិបន  

 ថេតើ្រទពយ ក់ធនគឺជ្រទពយទំងអស់ែដលអតិថិជនមន ឬជែផនកមួយៃន្រទពយសកមមេផ ង េៗទៀត
របស់អតិថិជន និង 

 ថេតើធនគរទទួលបនអតថ្របេយជន៍ពី្រទពយសកមមេនះ ឬេទ។  

ករចត់ចំ ត់ថន ក់េឡើងវញិ 

្រទពយសកមមហិរញញវតថុមិន្រតូវបនេធ្វើចំ ត់ថន ក់េឡើងវញិបនទ ប់ពីករទទួល គ ល់ដំបូងេឡើយ េលើកែលងែត
កនុងអំឡុងេពលែដលធនគរផ្ល ស់ប្តូរគំរូ ជីវកមមរបស់ខ្លួនកនុងករ្រគប់្រគង្រទពយសកមមហិរញញវតថុ។ 
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គ. ្រទពយសកមមហិរញញវតថុ និងបំណុលហិរញញវតថុ (ត) 

(iii). ករឈប់ទទួល គ ល់ 

្រទពយសកមមហិរញញវតថុ 

ធនគរឈប់ទទួល គ ល់្រទពយសកមមហិរញញវតថុ េនេពលែដលសិទធិកនុងកិចចសនយ កនុងករទទួលលំហូរ      
ទឹក្របក់ពី្រទពយសកមមហិរញញវតថុផុតកំណត់ ឬករេផទរសិទធិទទួលលំហូរទឹក្របក់ មកិចចសនយកនុង្របតិបត្តិករ 
ែដល និភ័យទំងអស់ និងភពជកមមសិទធិៃន្រទពយសកមមហិរញញវតថុ ្រតូវបនេផទរ ឬកនុងករណីែដលធនគរមិន
េផទរ ឬមិនរក ទុកនូវ ល់ និភ័យ និងភពជកមមសិទធិ េហើយ មិនរក ករ្រគប់្រគង្រទពយសកមមហិរញញវតថុ។ 

ចំេពះករឈប់ទទួល គ ល់្រទពយសកមមហិរញញវតថុ ភពលេម្អ ងរ ងតៃម្លេយងរបស់្រទពយសកមម (ឬតៃម្លេយង
ែដលជចំែណកៃន្រទពយសកមមែដលឈប់ទទួល គ ល់) និងផលបូកៃន (i) តៃម្លតបសនងែដលទទួលបន ( ប់
បញចូ លទំង្រទពយសកមមថមីែដលទទួលបន ដកបំណុលថមីែដលទទួលយក) និង (ii) ចំេណញ ឬខតែដលបន
ទទួល គ ល់កនុង OCI ្រតូវបនទទួល គ ល់េនកនុងចំេណញ ឬខត។ 

បំណុលហិរញញវតថុ 

ធនគរឈប់ទទួល គ ល់បំណុលហិរញញវតថុ េនេពលែដលកតព្វកិចចេ្រកមកិចចសនយ្រតូវបនរ ំ យឬ      
លុបេចល ឬផុត ណត្តិ។ 

(iv). ករែកែ្រប្រទពយសកមមហិរញញវតថុ និងបំណុលហិរញញវតថុ 

្រទពយសកមមហិរញញវតថុ 

្របសិនេបើលកខខណ្ឌ ៃន្រទពយសកមមហិរញញវតថុ្រតូវបនែកែ្រប េនះធនគរ យតៃម្លថេតើលំហូរទឹក្របក់ៃន
្រទពយសកមមែដលបនែកែ្របេនះ មនភពខុសគន ខ្ល ំង ឬេទ។  

្របសិនេបើលំហូរទឹក្របក់មនភពខុសគន ខ្ល ំង េនះសិទធិ មកិចចសនយចំេពះលំហូរទឹក្របក់ពី្រទពយសកមម 
ហិរញញវតថុេដើម ្រតូវបនចត់ទុកថផុត ណត្តិ។ កនុងករណីេនះ ្រទពយសកមមហិរញញវតថុេដើម ្រតូវឈប់ទទួល

គ ល់ (សូមេមើល (iii)) េហើយ្រទពយសកមមហិរញញវតថុថមី ្រតូវបនទទួល គ ល់ មតៃម្លសម្រសបបូកនឹងៃថ្ល
ចំ យ្របតិបត្តិករ។ ៃថ្លេស ននែដលទទួលបនជែផនកៃនករែកែ្របេនះ ្រតូវបន ប់បញចូ លដូចខងេ្រកម៖ 

 ៃថ្លេស  ែដល្រតូវបនពិចរ កនុងករកំណត់តៃម្លសម្រសបៃន្រទពយសកមមថមី និងៃថ្លេស ែដលទទួលបន
មកវញិេលើៃថ្លចំ យ្របតិបត្តិករ ែដលេកើតេឡើង្រតូវបន ប់បញចូ លកនុងករ ស់ែវងដំបូងៃន្រទពយសកមម 
និង 
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គ. ្រទពយសកមមហិរញញវតថុ និងបំណុលហិរញញវតថុ (ត) 

(iv). ករែកែ្រប្រទពយសកមមហិរញញវតថុ និងបំណុលហិរញញវតថុ (ត) 

្រទពយសកមមហិរញញវតថុ (ត) 

 ៃថ្លេស េផ ងេទៀត្រតូវបន ប់បញចូ លកនុងចំេណញ ឬខត ែដលជែផនកមួយៃនករចំេណញ ឬខតេលើ
្រទពយសកមមែដលឈប់ទទួល គ ល់។ 

 ្របសិនេបើលំហូរទឹក្របក់្រតូវបនែកែ្របេនេពលែដលអតិថិជនជួបករលំបកែផនកហិរញញវតថុ េនះេគល
បំណងៃនករែកែ្របជទូេទ គឺេដើមបីទទួលបនមកវញិជអតិបរមេលើលកខខណ្ឌ ៃនកិចចសនយេដើម ជជង
បេងកើត្រទពយសកមមថមីែដលមនលកខខណ្ឌ ខុសគន ខ្ល ំង។ ្របសិនេបើ ធនគរមនគេ្រមងែកែ្រប ្រទពយសកមម
ហិរញញវតថុ មរេបៀបមួយ ែដល ចនំឲយមនករេលើកែលងចំេពះលំហូរទឹក្របក់ ្រទពយសកមមេនះ្រតូវ
បនយកមកពិចរ ជមុន ថេតើែផនកមួយៃន្រទពយសកមមគួរែត្រតូវបនលុបេចញពីបញជ ីមុនេពលេធ្វើករ
ែកែ្រប ឬេទ (សូមេមើលខងេ្រកមស្រមប់េគលនេយបយករលុបេចញពីបញជ ី)។ វធីិ ្រស្តេនះ                        
ជះឥទធិពលដល់លទធផលៃនករ យតៃម្លបរមិណ េហើយកនុងករណីេនះមនន័យថ លកខណៈវនិិចឆ័យៃនករ
ឈប់ទទួល គ ល់្រទពយ ជទូេទមិន ចអនុវត្តបនេនះេទ។  

 ្របសិនេបើករែកត្រមូវ្រទពយសកមមហិរញញវតថុ្រតូវបន ស់ែវង មរលំស់ៃថ្លេដើម ឬ FVOCI មិនប ្ត លឲយ
មនករឈប់ទទួល គ ល់្រទពយសកមមហិរញញវតថុេទេនះ ធនគរនឹងគណនេឡើងវញិនូវតៃម្លេយងៃន
្រទពយសកមមហិរញញវតថុជមុន េ យេ្របើអ្រ ករ្របក់្របសិទធភពដំបូងៃន្រទពយសកមម និងទទួល គ ល់
លទធផលៃនករែកត្រមូវជចំេណញ ឬខត។ ស្រមប់្រទពយសកមមហិរញញវតថុែដលមនអ្រ េថរ អ្រ ករ
្របក់្របសិទធភពដំបូងែដលេ្របើេដើមបីគណនចំេណញ ឬខតពីករែកត្រមូវ ្រតូវបនែកែ្របេដើមបីឆ្លុះ
បញច ំងពីលកខខណ្ឌ ទីផ របចចុបបនន េនេពលែដលេធ្វើករែកត្រមូវ។ ល់ករចំ យ ឬៃថ្លេស ែដលេកើត
េឡើង និងៃថ្លេស ទទួលបន ែដលជែផនកមួយៃនករែកត្រមូវទក់ទងនឹងតៃម្លេយងដុលៃន្រទពយសកមម
ហិរញញវតថុ ែដលបនេធ្វើករែកត្រមូវ ្រតូវបនរលំស់ែផ្អកេលើរយៈេពលែដលេនសល់ ៃន្រទពយសកមម               
ហិរញញវតថុែដលបនែកត្រមូវេនះ។ 

 ្របសិនេបើករែកត្រមូវេនះ ្រតូវបនេធ្វើេឡើងេ យ រែតអតិថិជនជួបករលំបកែផនកហិរញញវតថុ េនះ
ចំេណញ ឬខត្រតូវបនបង្ហ ញជមួយគន នឹងករខតបង់េលើឱនភពៃនតៃម្ល ៃន្រទពយសកមម។ កនុងករណី
េផ ងេទៀត ្រតូវបនបង្ហ ញជចំណូលករ្របក់ ែដលគណនេ យេ្របើវធីិ ្រស្តអ្រ ករ្របក់       
្របសិទធភព។  
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គ. ្រទពយសកមមហិរញញវតថុ និងបំណុលហិរញញវតថុ (ត) 

(iv). ករែកែ្រប្រទពយសកមមហិរញញវតថុ និងបំណុលហិរញញវតថុ (ត) 

បំណុលហិរញញវតថុ 

ធនគរ ឈប់ទទួល គ ល់បំណុលហិរញញវតថុ េនេពលែដលលកខខណ្ឌ របស់ ្រតូវបនែកត្រមូវ េហើយលំហូរ
ទឹក្របក់ៃនបំណុលែដលបនែកត្រមូវេនះមនភពខុសគន ខ្ល ំង។ កនុងករណីេនះ បំណុលហិរញញវតថុថមី្រតូវបន
ទទួល គ ល់ មតៃម្លសម្រសប។ ភពលេម្អ ងរ ងតៃម្លេយងៃនបំណុលហិរញញវតថុែដលមិន្រតូវបនទទួល គ ល់ 
និងតៃម្លតបសនង ្រតូវបនទទួល គ ល់េនកនុងចំេណញ ឬខត។ តៃម្លតបសនងរមួមន ្រទពយសកមមមិនែមន
ហិរញញវតថុែដលបនេផទរ (្របសិនេបើមន) និងករទទួលយកបំណុលរមួទំងបំណុលហិរញញវតថុែដលបនែកត្រមូវថមី។ 

្របសិនេបើករែកត្រមូវបំណុលហិរញញវតថុេនះមិនេធ្វើឲយមនករឈប់ទទួល គ ល់េទ េនះរលំស់ៃថ្លេដើមៃនបំណុល 
្រតូវគណនេឡើងវញិេ យេធ្វើអបប រលំហូរទឹក្របក់ ែដលបនែកែ្រប មអ្រ ករ្របក់្របសិទធភពដំបូង 
េហើយលទធផលៃនករចំេណញ ឬខត ្រតូវបនទទួល គ ល់េនកនុងចំេណញ ឬខត។ ស្រមប់បំណុលហិរញញវតថុ
មនអ្រ អេថរ អ្រ ករ្របក់្របសិទធភពដំបូងែដលេ្របើេដើមបីគណនចំេណញ ឬខតពីករែកត្រមូវ ្រតូវបន
ែកែ្របេដើមបីឆ្លុះបញច ំងពីលកខខណ្ឌ ទីផ របចចុបបនន េនេពលែដលេធ្វើករែកត្រមូវ។ ល់ករចំ យ និងៃថ្លេស
ែដលេកើតមន ្រតូវបនទទួល គ ល់ជករែកត្រមូវេទេលើតៃម្លេយងៃនបំណុល និងរលំស់ មរយៈេពល
ែដលេនសល់ៃនបំណុលហិរញញវតថុែដលបនែកត្រមូវ េ យគណនអ្រ ករ្របក់្របសិទធភពេឡើងវញិេលើ
ឧបរកណ៍ហិរញញវតថុ។  

(v). ករកត់កង 

្រទពយសកមមហិរញញវតថុ និងបំណុលហិរញញវតថុ ច្រតូវកត់កងគន បន និង្រតូវបង្ហ ញជចំនួនសុទធេនកនុង      
របយករណ៍ ថ នភពហិរញញវតថុ លុះ្រ ែត ធនគរមនសិទធិ មចបប់េដើមបីេធ្វើករកត់កងគន បន និងមន
បំណងេធ្វើករទូទត់េ យែផ្អកេលើមូល ្ឋ នចំនួនេនសល់សុទធ ឬក៏ទទួល គ ល់្រទពយសកមម និងទូទត់
បំណុលកនុងេពលដំ លគន ។  

(vi). ករ ស់ែវងតៃម្លសម្រសប 

‘តៃម្លសម្រសប’ គឺជតៃម្លែដលនឹងទទួលបនេ យករលក់្រទពយសកមម ឬតៃម្លែដលបនទូទត់ចំេពះករេផទរ
បំណុលេនកនុង្របតិបត្តិករធមម  រ ងអនកចូលរមួកនុងទីផ រ នកលបរេិចឆទៃនករ ស់ែវងេនកនុងទីផ រេគល 
ឬកនុងករណីមិនមនទីផ រេគល គឺយកទីផ រជ ទិភពបំផុត ែដលធនគរ ចកំណត់រកបនេនកល
បរេិចឆទៃនករ ស់ែវងេនះ។ តៃម្លសម្រសបរបស់បំណុល ឆ្លុះបញច ំងពី និភ័យៃនករមិនអនុវត្តកតព្វកិចច។  
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(vi). ករ ស់ែវងតៃម្លសម្រសប (ត) 

ធនគរ ស់ែវងតៃម្លសម្រសបរបស់ឧបករណ៍ហិរញញវតថុមួយ េ យេ្របើស្រមង់តៃម្លេនកនុងទីផ រសកមមរបស់
ឧបករណ៍េនះ ្របសិនេបើមន។ ទីផ រមួយចត់ទុកជទីផ រសកមម ្របសិនេបើ្របតិបត្តិកររបស់្រទពយសកមម ឬ
បំណុលេកើតេឡើងញឹកញប់ េហើយទំហំ្របតិបត្តិករមនភព្រគប់្រគន់កនុងករផ្តល់ព័ត៌មនតៃម្លជេទៀងទត់។  

្របសិនេបើពំុមនស្រមង់តៃម្លេនកនុងទីផ រសកមមេទ េនះធនគរ្រតូវេ្របើបេចចកេទស យតៃម្ល ែដល ច
េ្របើ្របស់ទិននន័យែដល ចអេងកតបនជអតិបរម និងកត់បនថយនូវករេ្របើ្របស់ទិននន័យែដលមិន ច
អេងកតបន។ បេចចកេទស យតៃម្លែដលបនេ្រជើសេរ ើស ្រតូវរមួបញចូ លនូវក ្ត ទំងអស់ែដលអនកចូលរមួកនុង 
ទីផ រនឹងពិចរ េនកនុងករកំណត់តៃម្ល។  

ភស្តុ ងដ៏ល្អបំផុតស្រមប់តៃម្លសម្រសបរបស់ឧបករណ៍ហិរញញវតថុមួយ េនេពលទទួល គ ល់ជេលើកដំបូង 
ជទូេទគឺជតៃម្ល្របតិបត្តិករ មនន័យថជតៃម្លសម្រសបៃនផលតបសនងបនផ្តល់ឲយ ឬបនទទួល។ ្របសិនេបើ
ធនគរកំណត់ថ តៃម្លសម្រសបេនេពលទទួល គ ល់ជេលើកដំបូងខុសពីតៃម្ល្របតិបត្តិករ េហើយតៃម្លសម្រសប
េនះពំុមនភស្តុ ងមកបញជ ក់ មរយៈស្រមង់តៃម្លកនុងទីផ រសកមមចំេពះ្រទពយសកមម ឬបំណុលែដល្រសេដៀង
គន  ឬក៏ មរយៈបេចចកេទស យតៃម្លែដលកនុងេនះទិននន័យែដលមិន ចអេងកតបនពក់ព័នធនឹងករ ស់ែវង ្រតូវ
បនសនមតថមិន រវន្ដ ដូេចនះឧបករណ៍ហិរញញវតថុ្រតូវ ស់ែវងជេលើកដំបូង មតៃម្លសម្រសប េ យែកត្រមូវ
មរយៈករពនយរនូវភពខុសគន រ ងតៃម្លសម្រសបេនេពលទទួល គ ល់ជេលើកដំបូង និងតៃម្ល្របតិបត្តិករ។ 

បនទ ប់មកេទៀត ភពខុសគន េនះគឺ្រតូវទទួល គ ល់េនកនុងចំេណញ ឬខត ែផ្អកេលើ យុកលរបស់ឧបករណ៍
េនះ ក៏បុ៉ែន្តមិនឲយយូរជងករ យតៃម្ល មរយៈទិននន័យទីផ រ ែដល ចអេងកតបន ឬេនេពលបញច ប់
្របតិបត្តិករេនះេទ។  

្របសិនេបើ្រទពយសកមម ឬបំណុលែដល្រតូវបន ស់ែវង មតៃម្លសម្រសប មនតៃម្លលក់ និងតៃម្លទិញ េនះ 
ធនគរ ស់ែវង្រទពយសកមម និង ថ នភពែវង មតៃម្លលក់ េហើយ ស់ែវងបំណុល និង ថ នភពខ្លី មតៃម្លទិញ។  

សំណំុ្រទពយសកមមហិរញញវតថុ និងបំណុលហិរញញវតថុែដល្របឈមនឹង និភ័យទីផ រ និង និភ័យឥណទន 
ែដល្រតូវបនចត់ែចងេ យធនគរ មមូល ្ឋ នចំនួនសុទធែដលមន និភ័យទីផ រ ឬ និភ័យ                 
ឥណទន ្រតូវបន ស់ែវង មមូល ្ឋ នៃនតៃម្ល ែដលនឹងទទួលបនេ យករលក់្រទពយសកមមែដលមន             

ថ នភពរយៈេពលែវង (ឬករទូទត់សងកនុងករេផទរ្រទពយសកមមសុទធែដលមន ថ នភពរយៈេពលខ្លី) ស្រមប់
និភ័យជក់ ក់។ ករែកត្រមូវ្រតឹមក្រមិត្រទពយសកមមហិរញញវតថុ និងបំណុលហិរញញវតថុ មនន័យថ ករែក

ត្រមូវតៃម្លលក់-ទិញ ឬករែកត្រមូវ និភ័យឥណទន ែដលឆ្លុះបញច ំងពីករ ស់ែវង មមូល ្ឋ នតៃម្លសុទធ គឺ
្រតូវបនែបងែចក ម្រទពយសកមម និងបំណុលនីមួយ  ៗ មមូល ្ឋ នៃនករែកត្រមូវ និភ័យែដលពក់ព័នធៃន             

និភ័យឧបករណ៍នីមួយ  ៗៃន្រទពយសកមម និងបំណុលេនះ។  
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គ. ្រទពយសកមមហិរញញវតថុ និងបំណុលហិរញញវតថុ (ត) 

(vi). ករ ស់ែវងតៃម្លសម្រសប (ត) 

តៃម្លសម្រសបៃនបំណុលហិរញញវតថុមនលកខណៈ ចទមទរសង មត្រមូវករ (ឧទហរណ៍ ្របក់បេញញើ ម
ត្រមូវករ) គឺមិន្រតូវតិចជងចំនួនទឹក្របក់ែដល្រតូវបង់ មត្រមូវករេទ េ យ្រតូវេធ្វើអបប រចប់ពីៃថងដំបូង
ែដលចំនួនទឹក្របក់ ច្រតូវបនបង់។ 

ធនគរទទួល គ ល់ករេផទររ ងក្រមិតៃន ននុ្រកមតៃម្លសម្រសប េនចុងករយិបរេិចឆទៃនរបយករណ៍
អំឡុងេពលែដលករផ្ល ស់ប្តូរបនេកើតេឡើង។ 

(vii). ឱនភពៃនតៃម្ល 

ធនគរទទួល គ ល់សំវធិនធនេលើកររពឹំងទុកេលើករខតបង់ឥណទន ចំេពះឧបករណ៍ហិរញញវតថុ ែដលមិន
បន ស់ែវង ម FVTPL ដូចខងេ្រកម៖  

 ្រទពយសកមមហិរញញវតថុ ែដលជឧបករណ៍បំណុល និង 

 កិចចសនយឥណទនែដលបនេបះផ យ។ 

ពំុមនករខតបង់េលើឱនភពៃនតៃម្ល្រតូវបនទទួល គ ល់េនកនុងករវនិិេយគមូលធនេឡើយ។  

ធនគរ ស់ែវងសំវធិនធនេលើករខតបង់ មចំនួនែដលេសមើនឹងករខតបង់ឥណទនរពឹំងទុកេពញ យុកល 
េលើកែលងគណនីខងេ្រកម ែដល្រតូវ ស់ែវង មកររពឹំងទុកេលើករខតបង់ឥណទនរយៈេពល 12ែខ៖  

 ករវនិិេយគេលើមូលប្រតបំណុល ែដល្រតូវបនកំណត់ថមន និភ័យឥណទនទប នកលបរេិចឆទ
យករណ៍ និង 

 ឧបករណ៍ហិរញញវតថុេផ ងេទៀត (េ្រកពីភតិសនយ្រតូវទទួល) ែដល និភ័យឥណទនមិនបនេកើនេឡើងជ
រវន្ដ ចប់ ំងពីករទទួល គ ល់េលើកដំបូង។  

ករខតបង់ឥណទនរពឹំងទុក 12ែខ គឺជែផនកៃនករខតបង់ឥណទនរពឹំងទុកែដលប ្ត លមកពី្រពឹត្តិករណ៍
ខកខនសង្របក់កនុងរយៈេពល 12ែខ បនទ ប់ពីកលបរេិចឆទ យករណ៍។ ឧបករណ៍ហិរញញវតថុែដលបនទទួល

គ ល់ មករខតបង់ឥណទនរពឹំងទុក 12ែខ ្រតូវបនចត់ទុកជ “ឧបករណ៍ហិរញញវតថុសថិតកនុងដំ ក់កល
ទី1”។ 
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គ. ្រទពយសកមមហិរញញវតថុ និងបំណុលហិរញញវតថុ (ត) 

(vii). ឱនភពៃនតៃម្ល (ត) 

ករខតបង់ឥណទនរពឹំងទុកេពញមួយ យុកល (Life-time ECL) គឺជករខតបង់ឥណទនរពឹំងទុក           
ែដល ចប ្ត លមកពី្រពឹត្តិករណ៍ខកខនសង្របក់កនុងរយៈេពលៃន យុកលរពឹំងទុក (expected life) ៃន
ឧបករណ៍ហិរញញវតថុ។ ឧបករណ៍ហិរញញវតថុែដលបនទទួល គ ល់ មករខតបង់ឥណទនរពឹំងទុកេពញមួយ
យុកល បុ៉ែន្តមិនែមនជឥណទនែដលមនឱនភពៃនតៃម្ល (credit-impaired) ្រតូវបនចត់ទុកជ “ឧបករណ៍

ហិរញញវតថុសថិតកនុងដំ ក់កលទី2”។  

េនកលបរេិចឆទៃនរបយករណ៍ ធនគរ យតៃម្លថេតើ និភ័យឥណទនៃនឧបករណ៍ហិរញញវតថុ បន                  
េកើនេឡើងជ រវន្ដ ចប់ ំងពីករទទួល គ ល់េលើកដំបូង។ េនេពលែដល និភ័យឥណទនេកើនេឡើងជ

រវន្ដ ចប់ ំងពីករទទួល គ ល់េលើកដំបូង សំវធិនធនេលើករបត់បង់្រតូវបន ស់ែវង មតៃម្លេសមើនឹង
យុកលៃនករខតបង់ឥណទនរពឹំងទុក។ 

េនេពលកំណត់ថេតើ និភ័យឥណទនៃន្រទពយសកមមហិរញញវតថុបនេកើនេឡើងជ រវន្ដ ចប់ ំងពីករ
ទទួល គ ល់េលើកដំបូង និងេនេពលប៉ន់ ម នេលើករខតបង់ឥណទនរពឹំងទុក េនះធនគរពិចរ េលើ
ព័ត៌មនែដលសមេហតុសមផល និងព័ត៌មនគំ្រទែដលពក់ព័នធ និង ចរកបនេ យមិនចំបច់ចំ យ ឬ
្របឹងែ្របងហួស។ ព័ត៌មនទំងេនះរមួបញចូ លព័ត៌មនបរមិណ និងព័ត៌មនគុណភព និងករវភិគ េ យែផ្អក
េលើបទពិេ ធន៍របស់ធនគរ និងករ យតៃម្លឥណទន ្រពមទំងបញចូ លព័ត៌មន្របេមើលអនគត។  

្របសិនេបើ និភ័យឥណទនមិនបនេកើនេឡើងជ រវន្ដ ចប់ ំងពីករទទួល គ ល់េលើកដំបូង ឬ្របសិនេបើ
គុណភពឥណទនៃនឧបករណ៍ហិរញញវតថុមនភព្របេសើរេឡើង ែដលប ្ត លឲយគម នករេកើនេឡើងជ រវន្ដ 
ៃន និភ័យឥណទនចប់ ំងពីករទទួល គ ល់េលើកដំបូង សំវធិនធនេលើករបត់បង់្រតូវបន ស់ែវង      
មតៃម្លេសមើនឹងករខតបង់ឥណទនរពឹំងទុក12 ែខ។  

រយៈេពលអតិបរមែដល្រតូវយកមកពិចរ  េពលេធ្វើករប៉ន់ ម នេលើករខតបង់ឥណទនរពឹំងទុក គឺជ      
រយៈេពលកិចចសនយអតិបរមែដលធនគរ្របឈមនឹង និភ័យឥណទន។  

ករកំណត់ៃនករេកើនេឡើងជ រវន្ដនូវ និភ័យឥណទន 

ធនគរ យតៃម្លថេតើមន និភ័យឥណទនបនេកើនេឡើងជ រវន្ដ ឬេទ ចប់ ំងពីករទទួល គ ល់
េលើកដំបូង េនកលបរេិចឆទ យករណ៍។ ករកំណត់ពីករេកើនេឡើងៃន និភ័យឥណទនែផ្អកជសំខន់េលើ
ចរតិលកខណៈៃនឧបករណ៍ហិរញញវតថុ និងអតិថិជន និងតំបន់ភូមិ ្រស្ត។  



ធនគរអភិវឌ នជ៍នបទ នងិកសកិមម 

កំណត់សមគ ល់េលើរបយករណ៍ហិរញញវតថុ (ត) 
ស្រមប់ករយិបរេិចឆទែដលបនបញច ប់ៃថងទី31 ែខធនូ ឆន ំ2021 
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33. េគលនេយបយគណេនយយសខំន់  ៗ(ត) 

គ. ្រទពយសកមមហិរញញវតថុ និងបំណុលហិរញញវតថុ (ត) 

(vii). ឱនភពៃនតៃម្ល (ត) 

ករកំណត់ៃនករេកើនេឡើងជ រវន្ដនូវ និភ័យឥណទន (ត) 

ធនគរពិចរ ថករេកើនេឡើងៃន និភ័យឥណទនជ រវន្ដ េកើតេឡើងេនេពល្រទពយសកមមមនករ   
ខកខនសងហួស 30 ៃថង។ ចំនួនៃថងខកខនសង្រតូវបនកំណត់េ យករ ប់ចំនួនៃថង ចប់ ំងពីកលបរេិចឆទ
ផុតកំណត់ដំបូងបង្អស់ ែដលករបង់សងទំងអស់មិនទន់បនទទួល។ កលបរេិចឆទផុតកំណត់សង ្រតូវបន
កំណត់េ យមិនពិចរ េទេលើរយៈេពលអនុេ្រគះ មួយែដល ចមនស្រមប់អតិថិជនេឡើយ។  

្របសិនេបើមនភស្តុ ងបញជ ក់ថ មិនមនករេកើនេឡើងេលើ និភ័យឥណទនជ រវន្ដ ទក់ទងនឹង            
ករទទួល គ ល់េលើកដំបូងេទេនះ សំវធិនធនៃនករបត់បង់េលើឧបករណ៍ហិរញញវតថុនឹង្រតូវ ស់ែវង ម     
ករខតបង់ឥណទនរពឹំងទុក 12ែខ។ 

និយមន័យៃនករខកខនសង  

ធនគរចត់ទុក្រទពយសកមមហិរញញវតថុែដលមនករខកខនសងេនេពលែដល៖ 

 អនកខចីមិនមនលទធភពសងចំេពះកតព្វកិចចឥណទនរបស់ខ្លួនទំង្រសុង េ យមិនពឹងែផ្អកេទេលើករ
លក់្រទពយ ក់ធនេដើមបីទូទត់សង (្របសិនេបើមន្រទពយ ក់ធន) ឬ 

 ធនគរពិចរ ថករេកើនេឡើងជ រវន្ដនូវ និភ័យឥណទន េកើតេឡើងមិនេលើសពីេពលែដល
្រទពយសកមមហួសកលកំណត់សងេសមើ ឬេលើសពី 30ៃថង ស្រមប់ឥណទនរយៈេពលែវង ឬេ្រចើនជង 
ឬេសមើ 14ៃថង ស្រមប់ឥណទនរយៈេពលខ្លី ឬ 

 ្របែហលជ ចេទរចួែដលអនកខចី នឹងេរៀបចំរចនសមព័នធ្រទពយសកមមេឡើងវញិជលទធផលៃនករក យ័ធន
េ យ រែតមិនមនសមតថភព េដើមបីទូទត់កតព្វកិចចឥណទនរបស់អនកខចី។ 

ករ ស់ែវងេលើករខតបង់ឥណទនរពឹំងទុក 

ករខតបង់ឥណទនរពឹំងទុក គឺជករប៉ន់ ម ន្របូបបី៊លីេតមធយមៃនករបត់បង់ឥណទន។ ករខតបង់
ឥណទនរពឹំងទុក្រតូវបន ស់ែវងដូចខងេ្រកម៖ 

 ្រទពយសកមមហិរញញវតថុែដលមិនមនឱនភពៃនតៃម្លនកលបរេិចឆទ យករណ៍៖ ជតៃម្លបចចុបបននៃនកង្វះ
ច់្របក់ទំងអស់ (េពលគឺភពខុសគន រ ងលំហូរទឹក្របក់ែដលជំពក់ធនគរ្រសប មកិចចសនយ 

និងលំហូរទឹក្របក់ែដលធនគររពឹំងទុកថនឹងទទួលបន)។  



ធនគរអភិវឌ នជ៍នបទ នងិកសកិមម 

កំណត់សមគ ល់េលើរបយករណ៍ហិរញញវតថុ (ត) 
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33. េគលនេយបយគណេនយយសខំន់  ៗ(ត) 

គ. ្រទពយសកមមហិរញញវតថុ និងបំណុលហិរញញវតថុ (ត) 

(vii). ឱនភពៃនតៃម្ល (ត) 

ករ ស់ែវងេលើករខតបង់ឥណទនរពឹំងទុក (ត) 

 ្រទពយសកមមហិរញញវតថុែដលមនឱនភពៃនតៃម្លនកលបរេិចឆទ យករណ៍៖ ជភពខុសគន រ ងតៃម្លេយង
ដុល និងតៃម្លបចចុបបននៃនលំហូរទឹក្របក់ែដលរពឹំងទុកនេពលអនគត និង  

 កិចចសនយឥណទនែដលេនសល់៖ ជតៃម្លបចចុបបននៃនភពខុសគន រ ងលំហូរទឹក្របក់ មកិចចសនយ
ែដលជំពក់ធនគរ ្របសិនេបើអនកកន់កប់កិចចសនយឥណទនបនដកឥណទនេ្របើ និងលំហូរទឹក្របក់
ែដលធនគររពឹំងទុកថនឹងទទួលបន ្របសិនេបើឥណទន្រតូវបនដកេ្របើ។ 

 កិចចសនយធនហិរញញវតថុ៖ ករទូទត់ែដលបនរពឹំងទុកេលើករសងអនកកន់កប់ដកចំនួន មួយែដល
ធនគររពឹំងថនឹងទទួលបន្រតលប់មកវញិ។ 

េនេពលេធ្វើអបប រលំហូរ ច់្របក់នេពលអនគត អ្រ អបប រ្រតូវបនេ្របើ្របស់ដូចខងេ្រកម៖ 

 ្រទពយសកមមហិរញញវតថុេ្រកពីករទិញ ឬឥណទនែដលមនឱនភពៃនតៃម្លដំបូង (“POCI”) ្រទពយសកមម
ហិរញញវតថុ និងភតិសនយែដលទទួលបន៖ អ្រ ករ្របក់្របសិទធភពេដើម ឬ្រប ក់្របែហល។ 

 ្រទពយសកមម POCI៖ អ្រ ករ្របក់្របសិទធភពែដលបនេធ្វើករែកត្រមូវឥណទន 

 ភតិសនយ្រតូវទទួលបន៖ អ្រ អបប រេ្របើ្របស់កនុងករ ស់ែវងភតិសនយ្រតូវទទួល 

 កិចចសនយឥណទនែដលេនសល់៖ អ្រ ករ្របក់្របសិទធភព ឬ្រប ក់្របែហល ែដល ចអនុវត្តេលើ
លទធផល្រទពយសកមមហិរញញវតថុពីកិចចសនយឥណទន និង 

 កិចចសនយធនហិរញញវតថុែដលបនេបះផ យ៖ អ្រ ែដលឆ្លុះបញច ងំពីករ យតៃម្លទីផ របចចុបបននៃន
តៃម្លេពលេវ ទឹក្របក់ និង និភ័យែដលចបស់ ស់េលើលំហូរ ច់្របក់។ 

ទិននន័យ ករសនមត និងបេចចកេទសេ្របើស្រមប់ករ យតៃម្លឱនភពៃនតៃម្ល 

សមសធតុសំខន់  ៗកនុងករ ស់ែវងេលើកររពឹំងទុកេលើករខតបង់ឥណទន គឺបនមកពីអេថរដូចខងេ្រកម៖ 

 ្របូបបី៊លីេតៃនករខកខនសង (“PD”) 

 ករបត់បង់ែដលប ្ត លមកពីករខកខនសង (“LGD”) និង 

 ទំហំៃនករខកខនសង (“EAD”) 



ធនគរអភិវឌ នជ៍នបទ នងិកសកិមម 

កំណត់សមគ ល់េលើរបយករណ៍ហិរញញវតថុ (ត) 
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33. េគលនេយបយគណេនយយសខំន់  ៗ(ត) 

គ. ្រទពយសកមមហិរញញវតថុ និងបំណុលហិរញញវតថុ (ត) 

(vii). ឱនភពៃនតៃម្ល (ត) 

ទិននន័យ ករសនមត និងបេចចកេទសេ្របើស្រមប់ករ យតៃម្លឱនភពៃនតៃម្ល (ត) 

ECL ស្រមប់សមតុលយកនុងដំ ក់កលទី1 ្រតូវបនគណនេ យផលគុណៃន PD 12ែខ នឹង LGD នឹង EAD។ 
ECL េពញ យុកល ្រតូវបនគណនេ យផលគុណៃន PD េពញ យុកល នឹង LGD នឹង EAD។ 

គំរសូថិតិ្រតូវបនេ្របើ្របស់េដើមបីវភិគទិននន័យ្របមូលបន រចួបេងកើតនូវករប៉ន់ ម ន PD េពញ យុកល ែដល
េនសល់ និងថេតើសមតុលយទំងេនះរពឹំងថែ្រប្របួលយ៉ង េលើរយៈេពលេនះ។ 

LGD គឺជឥរយិបទៃនភព ចបត់បង់្របសិនេបើមនករខកខនសង។ ធនគរប៉ន់ ម នលកខខណ្ឌ  LGD 
េយង ម្របវត្តិៃនអ្រ ករ្របមូល្រតលប់ពីអតិថិជនខកខនសង។ គំរ ូ LGD ្រតូវបនពិចរ េលើរចន                     
សមព័នធ ទិភពៃនករទមទរសំណង វស័ិយែដលអតិថិជនសថិតេន ចំ យេលើករ្របមូលពី្រទពយបញច ំ 
ែដលជែផនកមួយៃន្រទពយសកមមហិរញញវតថុ។ ស្រមប់ឥណទនែដលករពរេ យ្រទពយអនុបតឥណទនេធៀប
នឹងតៃម្ល្រទពយបញច ំ (“LTV”) គឺជលកខខណ្ឌ មួយកនុងករកំណត់ LGD។ ករប៉ន់ ម ន LGD ្រតូវបន ស់ែវង
ស្រមប់វស័ិយេផ ងៗគន  េហើយស្រមប់ឥណទនេគហ ្ឋ ន គឺ ្រស័យេលើករែ្រប្របួលតៃម្លអចលន្រទពយ។ 
តៃម្លទំងេនះនឹង្រតូវបនគណនេ យអបប រ េ យែផ្អកេលើអ្រ ករ្របក់្របសិទធភពជក ្ត អបប រ។ 

EAD តំ ងឲយតៃម្លសមតុលយេនេពលមនករខកខនសង។ ធនគរទញយក EAD ពីសមតុលយបចចុបបនន
របស់អតិថិជន និងភព ចែ្រប្របួលេលើសមតុលយបចចុបបននពីករបង់សង ែដលអនុញញ ត ម កិចចសនយ និង
េកើតេចញពីករបង់រលំស់។ EAD ៃន្រទពយសកមមហិរញញវតថុ គឺតៃម្លេយងដុលេនេពលមនករខកខនសង។ 
ស្រមប់កតព្វកិចចឲយខចី EAD គឺសមតុលយអនគតែដល ចដកេ្របើ្របស់ មកិចចសនយ ែដល្រតូវបន 
ប៉ន់ ម ន មករសេងកតពី្របវត្តិ និងករពយករណ៍នេពលខងមុខ។ ស្រមប់្រទពយសកមមហិរញញវតថុខ្លះ EAD 
្រតូវបនកំណត់េ យគំរៃូនសមតុលយែដល ចេកើតេឡើងេនេពលេវ េផ ងគន េ យេ្របើ ម ថ នភព និង
បេចចកេទសសថិតិ។ 

ដូចករេរៀប ប់ខងេលើ េ យែផ្អកេលើករេ្របើ្របស់ PD 12 ែខ ស្រមប់្រទពយសកមមហិរញញវតថុដំ ក់កលទី1 
ធនគរ ស់ែវងេលើកររពឹំងទុកេលើករខតបង់ឥណទន េ យពិចរ េលើ និភ័យៃនករខូចខតេលើ               
រយៈេពលេពញេលញៃនកិចចសនយ (រមួបញចូ លទំងរយៈេពលពនយររបស់អនកខចី្របសិនេបើមន) ែដលមន         

និភ័យេលើឥណទន េទះបីជកនុងេគលបំណង្រគប់្រគង និភ័យឥណទនក៏េ យ ធនគរពិចរ
េលើរយៈេពលែដលែវងជង។ រយៈេពលែដលែវងបំផុត គឺគិត្រតឹមៃថងែដលធនគរមនសិទធិេដើមបីទមទរ        
ករសង្រតឡប់ៃនឥណទន ឬបញច ប់កិចចសនយផ្តល់ឥណទន ឬករធន។ 
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គ. ្រទពយសកមមហិរញញវតថុ និងបំណុលហិរញញវតថុ (ត) 

(vii). ឱនភពៃនតៃម្ល (ត) 

្រទពយសកមមហិរញញវតថុែដលបនេរៀបចំេឡើងវញិ 

្របសិនេបើលកខខណ្ឌ ៃន្រទពយសកមមហិរញញវតថុ្រតូវបនចរច ឬែកត្រមូវ ឬ្រទពយសកមមហិរញញវតថុែដលមន្រ ប់ 
្រតូវបនជំនួសេ យ្រទពយសកមមហិរញញវតថុថមី េ យ រ ថ នភពលំបកែផនកហិរញញវតថុរបស់អតិថិជន េនះ       
ករ យតៃម្ល្រតូវបនេធ្វើេឡើង េដើមបី យតៃម្លថេតើ្រទពយសកមមហិរញញវតថុគួរែត្រតូវឈប់ទទួល គ ល់ ឬេទ 
េហើយ ECL ្រតូវបន ស់ែវងដូចខងេ្រកម៖ 

• ្របសិនេបើករេរៀបចំេឡើងវញិ មិននំឲយឈប់ទទួល គ ល់្រទពយសកមមែដលមន្រ ប់េទ េនះលំហូរ       
ទឹក្របក់ែដលរពឹំងទុកថេកើតមនពី្រទពយសកមមហិរញញវតថុែដលបនែកត្រមូវ ្រតូវបនបញចូ លេនកនុងករ
គណនកង្វះខតៃន ច់្របក់ពី្រទពយសកមមែដលមន្រ ប់។  

• ្របសិនេបើករេរៀបចំេឡើងវញិ នំឲយមនករឈប់ទទួល គ ល់្រទពយសកមមែដលមន្រ ប់ េនះតៃម្ល      
សម្រសបរពឹំងទុកៃន្រទពយសកមមថមីេនះ ្រតូវបនចត់ទុកជលំហូរទឹក្របក់ចុងេ្រកយទទួលបនពី្រទពយ
សកមមហិរញញវតថុបចចុបបនន េនេពលែដលឈប់ទទួល គ ល់។ ចំនួនទឹក្របក់េនះ្រតូវបនបញចូ លេទកនុងករ
គណនកង្វះខត ច់្របក់ពី្រទពយសកមមហិរញញវតថុបចចុបបនន ែដល្រតូវបនេធ្វើអបប រពីកលបរេិចឆទរពឹំង
ទុកៃនករឈប់ទទួល គ ល់ េទកលបរេិចឆទ យករណ៍េ យេ្របើអ្រ ករ្របក់្របសិទធភពេដើមៃន
្រទពយសកមមហិរញញវតថុបចចុបបនន។ 

្រទពយសកមមហិរញញវតថុែដលមនឱនភពៃនតៃម្ល  

េនកលបរេិចឆទ យករណ៍នីមួយ  ៗ ធនគរ យតៃម្លថេតើ្រទពយសកមមហិរញញវតថុែដលបនកត់្រ មរលំស់
ៃថ្លេដើម និងបំណុលហិរញញវតថុែដលបនកត់្រ ម FVOCI មនឱនភពៃនតៃម្ល ឬេទ (ែដល្រតូវបនកំណត់ជ 
‘្រទពយសកមមហិរញញវតថុដំ ក់កលទី3’)។ ្រទពយសកមមហិរញញវតថុ ្រតូវបនចត់ទុកថមន ‘ឱនភពៃនតៃម្ល’ េន
េពលែដល្រពឹត្តិករណ៍មួយ ឬេ្រចើនបនេកើតេឡើង ែដលនំឲយមនផលប៉ះពល់ជអវជិជមនេទេលើលំហូរ      
ទឹក្របក់នេពលអនគតែដលរពឹំងទុក ៃន្រទពយសកមមហិរញញវតថុ។  

ភស្តុ ងែដលបញជ ក់ថ្រទពយសកមមហិរញញវតថុមនឱនភពៃនតៃម្ល រមួមនទិននន័យែដល ចអេងកតបនដូច
ខងេ្រកម៖  

• ករលំបកែផនកហិរញញវតថុយ៉ងខ្ល ំងរបស់អតិថិជន ឬអនកេបះផ យ 

• ករបំពនកិចចសនយ ដូចជករខកខនមិនបនសង ឬហួសកលកំណត់ 
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ស្រមប់ករយិបរេិចឆទែដលបនបញច ប់ៃថងទី31 ែខធនូ ឆន ំ2021 

101 

33. េគលនេយបយគណេនយយសខំន់  ៗ(ត) 

គ. ្រទពយសកមមហិរញញវតថុ និងបំណុលហិរញញវតថុ (ត) 

(vii). ឱនភពៃនតៃម្ល (ត) 

្រទពយសកមមហិរញញវតថុែដលមនឱនភពៃនតៃម្ល (ត) 

• ករេរៀបចំេឡើងវញិេលើលកខខណ្ឌ ៃនករផ្តល់ឥណទនដល់អតិថិជន ែដលធនគរមិនយល់្រពម 

• អតិថិជនទំនងនឹងក ័យធន ឬ្រតូវេរៀបចំហិរញញវតថុេឡើងវញិជថមី 

• ករបត់បង់ទីផ រសកមមស្រមប់មូលប្រតេ យ រែតករលំបកែផនកហិរញញវតថុ។  

ឥណទនែដល្រតូវបនេរៀបចំេឡើងវញិ េ យ រែតភពមិន្រប្រកតីេនកនុងលកខខណ្ឌ របស់អតិថិជន ្រតូវបន
ចត់ទុកជឥណទនមនឱនភពៃនតៃម្ល លុះ្រ ែតមនភស្តុ ងបញជ ក់ថ និភ័យៃនករមិនទទួលបន       
លំហូរទឹក្របក់ មកិចចសនយបនថយចុះជ រវន្ដ និងមិនមនសូចនករេផ ងេទៀតែដលនំឲយមនឱនភព
ៃនតៃម្ល។ បែនថមេលើេនះ ឥណទនែដលហួសកលកំណត់សង 90 ៃថង ឬេលើសពីេនះ ្រតូវបនចត់ទុកជ        
ឥណទនមនឱនភពៃនតៃម្ល េទះបីជនិយមន័យៃនករហួសកលកំណត់សងែដលចបប់បនកំណត់េផ ង
គន ក៏េ យ។ 

ករបង្ហ ញសំវធិនធនស្រមប់ ECL េនកនុងរបយករណ៍ ថ នភពហិរញញវតថុ 

សំវធិនធនៃនករខតបង់ ECL ្រតូវបនបង្ហ ញេនកនុងរបយករណ៍ ថ នភពហិរញញវតថុ ស្រមប់្រទពយសកមម
ហិរញញវតថុែដល ស់ែវង មរលំស់ៃថ្លេដើម េ យេធ្វើករកត់កងពីតៃម្លេយងដុលៃន្រទពយសកមម។  

ករលុបេចល 

ឥណទនផ្តល់ដល់អតិថិជន្រតូវបនលុបេចញពីបញជ ី (មួយែផនក ឬទំង្រសុង) េនេពលមិនមនកររពឹំងទុកថ
ច្របមូលបនមកវញិនូវ្រទពយសកមមហិរញញវតថុេនះទំង្រសុង។ ករណីេនះមនជទូេទ េនេពលធនគរ

កំណត់ថអនកខចីពំុមន្រទពយសកមម ឬ្របភពចំណូល ែដល ចបេងកើតបននូវលំហូរទឹក្របក់្រគប់្រគន់ េដើមបី
ទូទត់សងនូវចំនួនែដល្រតូវលុបេចញពីបញជ ី។ ករ យតៃម្លេនះ ្រតូវេធ្វើេឡើង មក្រមិត្រទពយសកមមនីមួយៗ។  

ទឹក្របក់្របមូលបនមកវញិេលើចំនួនែដលបនលុបេចញពីបញជ ី ្រតូវបញចូ លេទកនុងខទង់ “ករខតបង់សុទធពី       
ឱនភពៃនតៃម្ល ឧបករណ៍ហិរញញវតថុ” េនកនុងចំេណញ ឬខត និង OCI។  

្រទពយសកមមហិរញញវតថុែដលបនលុបេចញពីបញជ ី េនែតត្រមូវឲយមនសកមមភពទមទរសងមកវញិ េដើមបី
អនុេ ម មនីតិវធីិរបស់ធនគរកនុងករ្របមូលទឹក្របក់ែដលេនជំពក់។  
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គ. ្រទពយសកមមហិរញញវតថុ និងបំណុលហិរញញវតថុ (ត) 

(viii) កំែណទ្រមង់េគលករណ៍អ្រ ករ្របក់ 

្របសិនេបើមូល ្ឋ នៃនករកំណត់លំហូរទឹក្របក់ មកិចចសនយៃន្រទពយសកមមហិរញញវតថុ ឬបំណុលហិរញញវតថុ
ែដល ស់ែវង មរលំស់ៃថ្លេដើមមនករែ្រប្របួលែដលជលទធផលៃនកំែណទ្រមង់អ្រ ករ្របក់ េនះធនគរ       
នឹងេធ្វើបចចុបបននភពេលើអ្រ ករ្របក់្របសិទធភពៃន្រទពយសកមមហិរញញវតថុ ឬបំណុលហិរញញវតថុេដើមបីឆ្លុះបញច ំង
ពីករផ្ល ស់ប្តូរេនះ។ ករផ្ល ស់ប្តូរមូល ្ឋ នស្រមប់កំណត់លំហូរទឹក្របក់ មកិចចសនយ គឺ្រតូវបនត្រមូវេ យ
កំែណទ្រមង់អ្រ ករ្របក់ ្របសិនេបើលកខខណ្ឌ ខងេ្រកម្រតូវបនបំេពញ៖ 

• ករផ្ល ស់ប្ដូរេនះចំបច់ជលទធផលផទ ល់ៃនកំែណទ្រមង់េនះ និង 

• មូល ្ឋ នថមីស្រមប់កំណត់លំហូរទឹក្របក់ មកិចចសនយគឺសមមូលនឹងមូល ្ឋ នពីមុន – េពលគឺមូល ្ឋ ន
ភ្ល មៗមុនេពលមនករផ្ល ស់ប្តូរ។ 

្របសិនេបើករផ្ល ស់ប្តូរ្រតូវបនេធ្វើេឡើងចំេពះ្រទពយសកមមហិរញញវតថុ ឬបំណុលហិរញញវតថុ បែនថមពីេលើករ                        
ផ្ល ស់ប្តូរមូល ្ឋ នស្រមប់កំណត់លំហូរទឹក្របក់ មកិចចសនយ ែដលត្រមូវេ យកំែណទ្រមង់អ្រ ករ្របក់ 
េនះធនគរនឹងេធ្វើបចចុបបននភពអ្រ ករ្របក់្របសិទធភពៃន្រទពយសកមមហិរញញវតថុ ឬបំណុលហិរញញវតថុជមុន
សិន េដើមបីឆ្លុះបញច ំងពីករផ្ល ស់ប្តូរែដលទមទរេ យកំែណទ្រមង់អ្រ ករ្របក់។ បនទ ប់ពីេនះ ធនគរ        
នឹងអនុវត្តេគលនេយបយគណេនយយស្រមប់ករែកែ្របែដលបនកំណត់ខងេលើ ចំេពះចំ យបែនថម។ 

ឃ. ច់្របក់ និង ច់្របក់សមមូល  

ច់្របក់ និង ច់្របក់សមមូល រមួមន ច់្របក់កនុងៃដ និងសមតុលយ ច់្របក់កនុងធនគរ ្របក់បេញញើ
មត្រមូវករ និងករវនិិេយគរយៈេពលខ្លី ែដលមនកលវ ន្តេនេពលតមកល់ដំបូងមនរយៈេពល 3ែខ ឬ

តិចជង ែដល ចប្តូរជ ច់្របក់េពល ក៏បន េ យមន និភ័យតិចតួចចំេពះករផ្ល ស់ប្តូរតៃម្ល។  

ច់្របក់ និង ច់្របក់សមមូល្រតូវបនកត់្រ មរលំស់ៃថ្លេដើមកនុងរបយករណ៍ ថ នភពហិរញញវតថុ។  

ង. គណនីេដើមទុន 

(i). េដើមទុន 

ភគហុ៊នធមម  ្រតូវបនចត់ថន ក់ជមូលធន។ ៃថ្លេដើមផទ ល់កនុងករេបះផ យភគហុ៊ន ្រតូវបនទទួល គ ល់
េ យកត់េចញពីមូលធន បនទ ប់ពីដកពនធរចួ។ ភគហុ៊នដៃទេទៀត្រតូវបនចត់ថន ក់ជមូលធន និង/ឬ បំណុល 
ែផ្អកេលើសមសធតុេសដ្ឋកិចចៃនឧបករណ៍ទំងេនះ។ ករែបងែចកេទឲយអនកកន់ឧបករណ៍ហិរញញវតថុ្រតូវបន
ចត់ទុកជឧបករណ៍មូលធនមួយ ែដល្រតូវបនទទួល គ ល់េ យផទ ល់េនកនុងមូលធន។ 
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ង. គណនីេដើមទុន (ត) 

(ii). េដើមទុនេផ ង  ៗនិងេដើមទុនប្រមងុ 

េដើមទុនេផ ង  ៗនិងេដើមទុនប្រមុង ្រតូវបនចត់ថន ក់ជមូលធន។ េយង មលិខិតេលខ 536 ចុះៃថងទី3 ែខកុមភៈ 
ឆន ំ2016 ពី្រកសួងេសដ្ឋកិចច និងហិរញញវតថុ ក់ជូននយករដ្ឋម្រន្តីៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ និងបនបែនថម
ជមួយនឹងចំ រពនយល់របស់ខ្លួនែដលបនចុះេនៃថងទី4 ែខកុមភៈ ឆន ំ2016 ធនគរអភិវឌ ន៍ជនបទ និង
កសិកមម្រតូវបនផ្តល់ករយល់្រពម មសំេណើ រ េ យចត់វធិនករេទេលើឥណទនមិនដំេណើ រករចំនួន 
18,269,567 ដុ ្ល រ េមរកិ និង្រតូវបនដកេចញពីភគហុ៊នេ យដកេចញពី ងតុលយករ និង្រតួតពិនិតយ
េ យែឡក។ ករទទួលបនមកវញិជបន្តបនទ ប់ៃនឥណទន និងបុេរ្របទនទំងេនះនឹងទទួល គ ល់េនកនុង
គណនីេដើមទុនេផ ង រៗបស់ធនគរ េហើយករទទួលបនមកវញិនូវចំណូលករ្របក់ពីឥណទន និងបុេរ្របទន
ទំងេនះនឹងទទួល គ ល់េនកនុងគណនីេដើមទុនប្រមុង បនទ ប់ពីមនករអនុម័តពីធនគរជតិៃនកមពុជ។ 

ច. ទុនប្រមងុ មបទបបញញតិ្ត 

ទុនប្រមុង មបទបបញញតិ្ត្រតូវបនបេងកើតស្រមប់ភពខុសគន រ ងសំវធិនធន្រសប ម ស.រ.ទ.ហ.អ.ក និង                  
សំវធិនធន មបទបបញញត្តិ ្រសប ម្របកសរបស់ធនគរជតិៃនកមពុជ េលខ ធ7-017-344 ចុះៃថងទី1 ែខធនូ      
ឆន ំ2017 និង ចរែណនំ េលខ ធ7-018-001 ស.រ.ឆ.ណ ចុះៃថងទី16 ែខកុមភៈ ឆន ំ2018 ស្តីពីចំ ត់ថន ក់            

និភ័យឥណទន និងសំវធិនធនេលើឱនភពៃនតៃម្ល ស្រមប់្រគឹះ ថ នធនគរ និងហិរញញវតថុ។ ្រសប ម
្របករ 73 ្រគឹះ ថ ន្រតូវេ្រប បេធៀបសំវធិនធន ែដលគណន ម្របករ 49 ដល់ ្របករ 71 ជមួយនឹង                 
សំវធិនធនែដលគណន ម្របករ 72 និង្រតូវកត់្រ ដូចខងេ្រកម៖ 

(i) កនុងករណីែដលសំវធិនធន មបទបបញញត្តិ គណន ម្របករ 72 មនលទធផលទបជងសំវធិនធន
ែដលគណន ម្របករ 49 ដល់ ្របករ 71 េនះ្រគឹះ ថ ន្រតូវកត់្រ សំវធិនធន ែដល្រតូវគណន
អនុេ ម ម ស.រ.ទ.ហ.អ.ក និង  

(ii) កនុងករណីែដលសំវធិនធន មបទបបញញត្តិ គណន ម្របករ 72 មនលទធផលខពស់ជងសំវធិនធន
ែដលគណន ម្របករ 49 ដល់ ្របករ 71 េនះ្រគឹះ ថ ន្រតូវកត់្រ សំវធិនធន ែដល្រតូវគណន ម 
ស.រ.ទ.ហ.អ.ក និងេផទរចំនួនលេម្អ ងេនះពី្របក់ចំេណញរក ទុក ឬគណនីខតបងគរេទទុនប្រមុង ម
បទបបញញត្តិ េនកនុងមូលធនេនកនុងរបយករណ៍ ថ នភពហិរញញវតថុ។  

ទុនប្រមុង មបទបបញញត្តិ មិន្រតូវបន ក់បញចូ លកនុងករគណនមូលធនផទ ល់សុទធរបស់ ថ ប័នធនគរេឡើយ។ 
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ច. ទុនប្រមងុ មបទបបញញតិ្ត (ត) 

នៃថងទី28 ែខធនូ ឆន ំ2021 ធនគរជតិៃនកមពុជ បនេចញ ចរែណនំេលខ ធ7.021.2314.ឆ.ត ស្តីពី
កតព្វកិចចេធ្វើចំ ត់ថន ក់ និងសំវធិនធន ចំេពះឥណទនេរៀបចំេឡើងវញិ កនុងេគលបំណងដកេចញ                  
រយៈេពលអនុេ្រគះស្រមប់ឥណទនេរៀបចំេឡើងវញិ និងែបងែចកករេរៀបចំចំ ត់ថន ក់ និងសំវធិនធន 
េ យអនុេ មេទ មបទបបញញត្តិបចចុបបនន េ យេយង ម្របកសេលខ ធ7.017.344 ចុះៃថងទី1ែខធនូ ឆន ំ2017 
ស្តីអំពីករេធ្វើចំ ត់ថន ក់ និភ័យឥណទន និងសំវធិនធនេលើអីុមែភរមិនជធរមន។ ឥណទនេរៀបចំ
េឡើងវញិទំង យគិត្រតឹមៃថងទី31 ែខធនូ ឆន ំ2021 ្រតូវេធ្វើចំ ត់ថន ក់ និងសំវធិនធនេឡើងវញិេ យែផ្អកេទ
េលើ ចរែណនំេនះ។ ចំេពះឥណទនែដលសថិតកនុងរយៈេពល យតៃម្ល ្រតូវរក ចំ ត់ថន ក់ដូចេនមុន
េពលែដលមនករេរៀបចំេឡើងវញិ។ 

បនទ ប់ពីសិកខ របស់ ធនគរជតិៃនកមពុជ ស្តីពី “ករអនុវត្ត ចរែណនំស្តីពីករេធ្វើចំ ត់ថន ក់ និង
សំវធិនធន ចំេពះឥណទនេរៀបចំេឡើងវញិ” ែដលបនេធ្វើេឡើងេនៃថងទី18 ែខមក  ឆន ំ2022 ធនគរជតិៃន
កមពុជ បនេចញេសចក្តីជូនដំណឹងមួយេនៃថងទី4 ែខកុមភៈ ឆន ំ2022 ែដលអនុញញ តឲយ ថ ប័នធនគរ និង    
ហិរញញវតថុពនយរេពលអនុវត្ត ចរែណនំថមីរហូតដល់ែខមក  ឆន ំ2022 តេទ បុ៉ែន្ត ករអនុវត្តមុន ្រតូវបន
េលើកទឹកចិត្ត។ ធនគរបនេ្រជើសេរ ើសពនយរេពលអនុវត្ត ចរែណនំថមី កនុងករេរៀបចំរបយករណ៍      
ហិរញញវតថុស្រមប់ករយិបរេិចឆទែដលបនបញច ប់ៃថងទី31 ែខធនូ ឆន ំ2021េនះ។ 

ឆ. ្របក់បេញញើេនធនគរនន 

្របក់បេញញើេនធនគរនន ្រតូវបន ស់ែវងដំបូង មតៃម្លសម្រសប បូកៃថ្លេដើម្របតិបត្តិករេ យផទ ល់ និង
បនទ ប់មក្រតូវ ស់ែវង មរលំស់ៃថ្លេដើម េ យេ្របើ្របស់វធីិ ្រស្តករ្របក់្របសិទធភព។  

ជ. ្របក់តមកល់ មចបប់ 

្របក់តមកល់ មចបប់ ្រតូវបនរក ទុកេនធនគរជតិៃនកមពុជ្រសប មចបប់ស្តីពី្រគឹះ ថ នធនគរ និង
ហិរញញវតថុៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ និង្រតូវបនកំណត់ជភគរយៃនេដើមទុនអបបបរម និង្របក់បេញញើរបស់
អតិថិជនែដលត្រមូវេ យធនគរជតិៃនកមពុជ។  

ឈ. ឥណទន និងបុេរ្របទន  

‘ឥណទន និងបុេរ្របទន’ ែដលបង្ហ ញេនកនុងរបយករណ៍ ថ នភពហិរញញវតថុ រមួបញចូ លឥណទន និង               
បុេរ្របទន ែដល្រតូវបន ស់ែវង មរលំស់ៃថ្លេដើម។ ឥណទន និងបុេរ្របទន្រតូវបន ស់ែវងេលើកដំបូង
មតៃម្លសម្រសប បូកចំ យ្របតិបត្តិករែដលេកើតេឡើងេ យផទ ល់ េហើយនេពលបនទ ប់្រតូវកត់្រ ម

រលំស់ៃថ្លេដើម េ យេ្របើវធីិ ្រស្តករ្របក់្របសិទធភព។  
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33. េគលនេយបយគណេនយយសខំន់  ៗ(ត) 

ញ. ្រទពយសកមមេផ ងេទៀត 

្រទពយសកមមេផ ងេទៀត្រតូវបនកត់្រ មរលំស់ៃថ្លេដើម េ យេ្របើ្របស់វធីិ ្រស្តករ្របក់្របសិទធភពេន
កនុងរបយករណ៍ ថ នភពហិរញញវតថុ។  

ដ. ្រទពយ និងបរកិខ រ  

(i). ករទទួល គ ល់ និងករ ស់ែវង 

ែផនកៃន្រទពយ និងបរកិខ រ្រតូវបន ស់ែវង មតៃម្លេដើម ដករលំស់បងគរ និងករខតបង់េលើឱនភពៃនតៃម្លបងគរ។ 

ចំ យៃថ្លេដើមរមួបញចូ លទំងករចំ យេ យផទ ល់េទេលើករទិញ្រទពយ និងករចំ យេ យផទ ល់      
េផ ង េៗទៀត កនុងករនំយក្រទពយសកមមេទកនុងលកខខណ្ឌ ែដល ចេ្របើ្របស់ែដលបនេ្រគងទុក និងៃថ្លេដើម
ៃនកររះុេរ ើ និងផ្ល ស់ប្ដូរទីកែន្លង និងករ ្ត រទី ំងែដលពួកេគសថិតេន។ ៃថ្លេដើមៃន្រទពយែដលបន ងសង់
េ យខ្លួនឯង ្រតូវរមួបញចូ លទំងៃថ្លេដើមសមភ រៈ និងកម្ល ំងពលកមមផទ ល់ផងែដរ។ ចំេពះ្រទពយសកមមែដលមន
លកខណៈសមបត្តិ្រគប់្រគន់ ករចំ យេលើ្របក់កមចី្រតូវបនេធ្វើមូលធនកមម្រសប មេគលនេយបយ
គណេនយយេលើៃថ្លេដើម្របក់កមចី។ ៃថ្លេដើមក៏ ចរមួបញចូ លទំងករេផទរមូលធន ែដលជចំេណញ ឬខត
មួយផងែដរ េលើករករពរ និភ័យលំហូរ ច់្របក់ ែដលមនលកខណៈសមបត្តិ្រគប់្រគន់ ចំេពះរបិូយប័ណ្ណ
បរេទសទក់ទងនឹងករទិញ្រទពយ និងបរកិខ រ។ 

ករទិញសូហ្វែវរែដលមន រៈសំខន់ែដលទក់ទងេទនឹងមុខងរឧបករណ៍ក៏្រតូវបនចត់ទុកជែផនកមួយៃន
បរកិខ រផងែដរ។ 

្របសិនេបើែផនកជ រវន្ត មួយៃន្រទពយ និងបរកិខ រទំងេនះ មន យុកលេ្របើ្របស់ខុសពីគន  ែផនកទំង
េនះ្រតូវបន ក់ជែផនកេ យែឡក (សមសភពចមបង) ៃន្រទពយ និងបរកិខ រ។ 

ចំេណញ ឬខតពីករលក់ែផនកៃន្រទពយ និងបរកិខ រ្រតូវបនកំណត់េ យករេ្រប បេធៀបដំេណើ រករពីករលក់
ជមួយតៃម្លេយងៃន្រទពយ និងបរកិខ រ និង្រតូវបនទទួល គ ល់សុទធកនុង “ចំណូលេផ ង ”ៗ និង “ចំ យ         
េផ ង ”ៗ  កនុងចំេណញ ឬខត។ 

(ii). ចំ យបនទ ប់ 

ៃថ្លេដើមៃនករផ្ល ស់ប្តូរធតុមួយែផនកៃន្រទពយ និងបរកិខ រ ែដលបនទទួល គ ល់រចួមកេហើយ ្រតូវបនបូក
បញចូ ល េនកនុងតៃម្លេយងៃនែផនកេនះ ្របសិនេបើ ចមនលទធភពផ្តល់នូវអតថ្របេយជន៍េសដ្ឋកិចច នេពល
អនគតដល់ធនគរ េហើយតៃម្លរបស់ ចេធ្វើករ ស់ែវងបនេ យភព ចេជឿជក់បន។ តៃម្លេយងៃន
ធតុែដលបនជំនួសេនះ ្រតូវឈប់ទទួល គ ល់កនុងចំេណញ ឬខត។ ល់ចំ យកនុងករែថទំ្របចំៃថង 
េផ ង  ៗ្រតូវបនទទួល គ ល់កនុងចំេណញ ឬខត េនកនុងករយិបរេិចឆទែដលបនេកើតេទបើង។ 
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33. េគលនេយបយគណេនយយសខំន់  ៗ(ត) 

ដ. ្រទពយ និងបរកិខ រ (ត) 

(iii). រលំស់ 

រលំស់ គឺែផ្អកេទេលើៃថ្លេដើមៃន្រទពយសកមម ដកតៃម្លសំណល់របស់ ។ សមសធតុសំខន់ ៃៗន្រទពយសកមម
នីមួយ  ៗ ្រតូវបន យតៃម្ល េហើយ្របសិនេបើសមសធតុមួយមន យុកលេ្របើ្របស់ខុសគន ពី្រទពយសកមម
ែដលេនសល់ សមសធតុេនះ្រតូវបនេធ្វើេឡើង ច់េ យែឡក។ 

រលំស់ ្រតូវបនទទួល គ ល់ចប់ពីកលបរេិចឆទែដល្រទពយ និងបរកិខ រ្រតូវបនតេម្លើង និង ចេ្របើ្របស់បន ឬ
្រទពយសកមមែដលបន ងសង់ ចប់ពីករយិបរេិចឆទែដល្រទពយសកមមេនះ្រតូវបនបញច ប់ និង ចេ្របើ្របស់
បន។ 

រលំស់ ្រតូវបនទទួល គ ល់ថជករចំ យេនកនុងរបយករណ៍ចំេណញ ឬខតេលើ មមូល ្ឋ នរលំស់
ថយចុះេលើកែលងែតអគរ  ែដល្រតូវបនរលំស់ មមូល ្ឋ នរលំស់េថរមនដូចខងេ្រកម៖ 

 
អគរ 5% រលំស់េថរ  
ករែកលម្អអគរ 20% រលំស់ថយចុះ 
យនយន្ត 25% រលំស់ថយចុះ 
បរកិខ រកំុពយូទ័រ 50% រលំស់ថយចុះ 
បរកិខ រករយិល័យ និងេ្រគ ងសង្ហ រមឹ 20% រលំស់ថយចុះ 

ដីធ្លីមិន្រតូវបនេគេធ្វើរលំស់េនះេទ។ 

វធីិ ្រស្តរលំស់ យុកលេ្របើ្របស់ និងតៃម្លសំណល់ ្រតូវបន យតៃម្លនចុងករយិបរេិចឆទៃនរបយករណ៍ 
និងេធ្វើនិយ័តភព្របសិនេបើសម្រសប។ 

ឋ. ្រទពយសកមមអរបីូ 

្រទពយសកមមអរបីូ ែដលរមួមនៃថ្លេដើម ជញ បណ្ណសូហ្វែវរកំុពយូទ័រែដលបនទិញ និងែថ្លេដើមពក់ព័នធេផ ងេទៀត 
្រតូវបនកត់្រ មៃថ្លេដើម ដករលំស់បងគរ និងករខតបង់េលើឱនភពៃនតៃម្លបងគរ ្របសិនេបើមន។ សូហ្វែវរ  
កំុពយូទ័រ ែដលបនទិញ្រតូវបនេធ្វើមូលធនកមម មមូល ្ឋ នៃថ្លេដើម ែដលបនេកើតេឡើងកនុងករទិញសូហ្វែវរ
ជក់ ក់េនះមកេ្របើ្របស់។  

្រទពយសកមមអរបីូ្រតូវបនរលំស់ មវធីិ ្រស្តរលំស់ថយចុះេនអ្រ  20% កនុងមួយឆន ំ។ 
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ឋ. ្រទពយសកមមអរបីូ (ត) 

ៃថ្លេដើមពក់ព័នធនឹងករបេងកើត ឬែថទំកំុពយូទ័រសូហ្វែវរ ្រតូវបនទទួល គ ល់ជចំ យេនេពលេកើតេឡើង។ 

្រទពយសកមមអរបីូកំពុងដំេណើ រករគឺជករទូទត់ស្រមប់ករតេម្លើងកំុពយូទ័រសូហ្វែវរ និង្របព័នធ។ ្រទពយសកមម             
អរបីូកំពុងដំេណើ រករ្រតូវបនេគេធ្វើរលំស់េនេពលរចួ ល់កនុងករេ្របើ្របស់។ 

ឌ. ្របក់កមចី 

្របក់កមចី្រតូវបន ស់ែវងដំបូង មតៃម្លសម្រសប ដកៃថ្លេដើម្របតិបត្តិករបែនថមេ យផទ ល់ និង ស់ែវង 
បនទ ប់ មរលំស់ៃថ្លេដើម េ យេ្របើ្របស់វធីិ ្រស្តករ្របក់្របសិទធភព។  

ឍ. អនុបំណុល 

អនុបំណុល ្រតូវបនចត់ទុកជែផនកមួយៃនបំណុលហិរញញវតថុ េនេពលែដលមនកតព្វកិចចសង មកិចចសនយ
ជ ច់្របក់ ឬ្រទពយសកមមហិរញញវតថុេទឲយអងគភពមួយេផ ងេទៀត ឬេដើមបីេផ្ត ះប្តូរ្រទពយសកមមហិរញញវតថុ ឬ
បំណុលហិរញញវតថុជមួយអងគភពមួយេផ ងេទៀតេ្រកមលកខខណ្ឌ  ែដលមិនអំេ យផលចំេពះធនគរ េហើយ
្របសិនេបើមិនដូេចនះេទ នឹង្រតូវចត់ទុកជមូលធន។ អនុបំណុលែដលបនអនុម័តេ យធនគរជតិៃនកមពុជ 
្រតូវបន ប់បញចូ លេទកនុងេដើមទុនថន ក់ទី2 កនុងករគណនមូលនិធិផទ ល់សុទធរបស់ ធនគរ អនុេ មេទ ម
េគលករណ៍ែណនំរបស់ធនគរជតិៃនកមពុជ។ អនុបំណុល ្រតូវបនបង្ហ ញ មរលំស់ៃថ្លេដើម។ 

ណ. ្រទពយសមបត្តិរបឹអូស 

្រទពយសមបត្តិែដលបនរបឹអូសរមួមនអចលនវតថុ និងចលនវតថុែដល្រតូវបនកំណត់ មៃថ្លេដើម ដកករខតបង់
េលើឱនភពតៃម្លបងគរ ្របសិនេបើមន។ 

ត. សំវធិនធន 

សំវធិនធន្រតូវបនទទួល គ ល់េនកនុងរបយករណ៍ ថ នភពហិរញញវតថុ េនេពលែដលធនគរមនកតព្វកិចច
មផ្លូវចបប់ ឬកតព្វកិចច្របេយលនេពលបចចុបបនន ែដលជលទធផលៃន្រពឹតិ្តករណ៍កន្លងផុតេទ េហើយ មន

លទធភពែដលត្រមូវឲយមនលំហូរេចញនូវអតថ្របេយជន៍េសដ្ឋកិចច កនុងករបំេពញនូវកតព្វកិចចេនះ។ ្របសិនេបើ
ផលប៉ះពល់មនលកខណៈជ រវន្ត សំវធិនធន្រតូវបនកំណត់េ យអបប រលំហូរទឹក្របក់ ែដលរពឹំងថ
នឹង្រតូវទូទត់នេពលអនគត េ យេ្របើអ្រ មុនបង់ពនធែដលឆ្លុះបញច ំងពីករប៉ន់ ម នៃនតៃម្លេពលេវ  
កនុងលកខខណ្ឌ ទីផ របចចុបបនន និង និភ័យជក់ ក់ចំេពះបំណុលទំងេនះ។ អបប រេនសល់្រតូវបន
ទទួល គ ល់ជៃថ្លេដើមហិរញញបបទន។ 
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ថ. ករ្របក់ 

អ្រ ករ្របក់្របសិទធភព 

ចំណូលករ្របក់ និងចំ យករ្របក់្រតូវបនទទួល គ ល់េនកនុងចំេណញ ឬខត េ យេ្របើវធីិ ្រស្ត      
ករ្របក់្របសិទធភព។ “អ្រ ករ្របក់្របសិទធភព” គឺជអ្រ ែដល ចេធ្វើអបប រ ច់្របក់ែដលរពឹំងថ
នឹងទូទត់ ឬនឹង្រតូវទទួល មរយៈ យុកលរពឹំងទុករបស់ឧបករណ៍ហិរញញវតថុេនះ ឲយមកេសមើនឹង៖ 

 តៃម្លេយងដុលរបស់្រទពយសកមមហិរញញវតថុ ឬ  

 រលំស់ៃថ្លេដើមរបស់បំណុលហិរញញវតថុ។  

េនេពលគណនអ្រ ករ្របក់្របសិទធភពស្រមប់ឧបករណ៍ហិរញញវតថុ េ្រកពី្រទពយែដលបនទិញ ឬ្រទពយ
សកមម ែដលមនឱនភពៃនតៃម្លេនេពលទិញ ធនគរេធ្វើករប៉ន់ ម នេលើលំហូរទឹក្របក់នេពលអនគត
េ យពិចរ ល់លកខខណ្ឌ ទំងអស់របស់កិចចសនយឧបករណ៍ហិរញញវតថុ បុ៉ែន្តមិន ប់បញចូ លនូវករខតបង់
ឥណទនរពឹំងទុកេនះេទ (ECL)។ ស្រមប់្រទពយសកមមែដលទិញ ឬ្រទពយសកមមហិរញញវតថុែដលមន 
ឱនភពៃនតៃម្លេនេពលទិញអ្រ ករ្របក់្របសិទធភពែដលបនែកត្រមូវ និភ័យឥណទន ្រតូវបន
គណនេ យេ្របើលំហូរទឹក្របក់ប៉ន់ ម ននេពលអនគត រមួបញចូ លទំងករខតបង់ឥណទនរពឹំងទុក 
(ECL)។ 

ករគណនអ្រ ករ្របក់្របសិទធភព រមួបញចូ លនូវៃថ្លេដើម្របតិបត្តិករ និងកៃ្រមទំងអស់ែដលបនបង់ 
ឬទទួល ែដលជែផនកៃនអ្រ ករ្របក់្របសិទធភព។ ៃថ្លេដើម្របតិបត្តិកររមួមន ករចំ យបែនថមែដល           
ពក់ព័នធផទ ល់េទនឹងករទិញ ឬករេបះផ យ្រទពយសកមមហិរញញវតថុ ឬបំណុលហិរញញវតថុ។  

រលំស់ៃថ្លេដើម និងតៃម្លេយងដុល 

រលំស់ៃថ្លេដើមរបស់្រទពយសកមមហិរញញវតថុ ឬបំណុលហិរញញវតថុ គឺជចំនួនែដល្រទពយសកមមហិរញញវតថុ ឬបំណុល
ហិរញញវតថុ ្រតូវបន ស់ែវងេនេពលទទួល គ ល់ជេលើកដំបូង ដកករទូទត់សង្របក់េដើម បូក ឬដករលំស់
បងគរ េ យេ្របើអ្រ ករ្របក់្របសិទធភព ចំេពះភពខុសគន រ ងចំនួនែដលទទួល គ ល់ជេលើកដំបូង និង
ចំនួនេនេពលដល់កលកំណត់ និង្រតូវេធ្វើនិយ័តភពចំេពះសំវធិនធនេលើករខតបង់ឥណទនែដលបន
រពឹំងទុកចំេពះ្រទពយសកមមហិរញញវតថុ។  

តៃម្លេយងដុលរបស់្រទពយសកមមហិរញញវតថុ គឺជរលំស់ៃថ្លេដើមរបស់្រទពយសកមមហិរញញវតថុ មុនេពលែកត្រមូវ        
សំវធិនធនស្រមប់ករខតបង់ឥណទនរពឹំងទុក។  
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33. េគលនេយបយគណេនយយសខំន់  ៗ(ត) 

ថ. ករ្របក់ (ត) 

ករគណនចំណូលករ្របក់ និងចំ យករ្របក់ 

អ្រ ករ្របក់្របសិទធភពរបស់្រទពយសកមមហិរញញវតថុ ឬបំណុលហិរញញវតថុ ្រតូវបនគណនេនេពលទទួល
គ ល់្រទពយសកមមហិរញញវតថុ ឬបំណុលហិរញញវតថុជេលើកដំបូង។ កនុងករគណនចំណូលករ្របក់ និងចំ យ

ករ្របក់ អ្រ ករ្របក់្របសិទធភព្រតូវបនេ្របើែផ្អកេលើតៃម្លេយងដុលរបស់្រទពយសកមម (េនេពលែដល្រទពយ
សកមមមិន្រតូវបនចត់ទុកថមនឱនភពៃនតៃម្ល) ឬរលំស់ៃថ្លេដើមៃនបំណុល។ អ្រ ករ្របក់្របសិទធភព្រតូវ
េធ្វើករែកែ្របេឡើងវញិ េ យករប៉ន់ ម នេឡើងវញិនូវលំហូរទឹក្របក់របស់ឧបករណ៍ហិរញញវតថុែដលមនអ្រ
ករ្របក់ែ្រប្របួល េដើមបីឆ្លុះបញច ំងពីករផ្ល ស់ប្តូររបស់អ្រ ករ្របក់ទីផ រ។ អ្រ ករ្របក់្របសិទធភពក៏្រតូវ
េធ្វើករែកែ្របេឡើងវញិ ស្រមប់ករែកត្រមូវតៃម្លសម្រសបៃនឧបករណ៍ករពរ េនកលបរេិចឆទែដលរលំស់្រតូវ
បនចប់េផ្តើមែកត្រមូវ។  

េទះជយ៉ង ក៏េ យ ចំេពះ្រទពយសកមមហិរញញវតថុែដលមនឱនភពៃនតៃម្ល បនទ ប់ពីបនទទួល គ ល់ជ
េលើកដំបូង ចំណូលករ្របក់្រតូវបនគណនេ យេ្របើអ្រ ករ្របក់្របសិទធភព ែផ្អកេលើរលំស់ៃថ្លេដើម 
របស់្រទពយសកមមហិរញញវតថុ។ ្របសិនេបើ្រទពយសកមមហិរញញវតថុែលងមនឱនភពៃនតៃម្ល េនះករគណនករ្របក់
្រតូវែផ្អកេលើមូល ្ឋ នតៃម្លដុលវញិ។  

ចំេពះ្រទពយសកមមហិរញញវតថុែដលមនឱនភពៃនតៃម្ល ចប់ ំងពីទទួល គ ល់ជេលើកដំបូង ចំណូលករ្របក់
្រតូវបនគណនេ យេ្របើអ្រ ករ្របក់្របសិទធភពែដល្រតូវបនែកត្រមូវនូវ និភ័យ ែផ្អកេលើរលំស់ 
ៃថ្លេដើមៃន្រទពយសកមមហិរញញវតថុេនះ។ ករគណនចំណូលករ្របក់េនះ មិន្រតូវប្តូរេទមូល ្ឋ នតៃម្លដុលវញិ
េនះេទ េទះបីជ និភ័យឥណទនរបស់្រទពយសកមមេនះ មនភព្របេសើរក៏េ យ។  

ករបង្ហ ញ 

ចំណូលករ្របក់្រតូវបនគណនេ យេ្របើវធីិ ្រស្តករ្របក់្របសិទធភព ែដលបនបង្ហ ញេនកនុង  
របយករណ៍ចំេណញ ឬខត និងលទធផលលម្អិតេផ ង  ៗ រមួបញចូ លករ្របក់េលើ្រទពយសកមមហិរញញវតថុ  
ែដលបន ស់ែវង មរលំស់ៃថ្លេដើម។  

ចំ យករ្របក់្រតូវបនបង្ហ ញេនកនុងរបយករណ៍ចំេណញ ឬខត និងលទធផលលម្អិតេផ ង  ៗ រមួបញចូ ល
បំណុលហិរញញវតថុ ែដលបន ស់ែវង មរលំស់ៃថ្លេដើម។ 
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33. េគលនេយបយគណេនយយសខំន់  ៗ(ត) 

ទ. កៃ្រម និងេជើង  

ចំណូល និងចំ យកៃ្រម និងេជើង  ែដលជែផនកៃនអ្រ ករ្របក់្របសិទធភព របស់្រទពយសកមមហិរញញវតថុ 
និងបំណុលហិរញញវតថុ ្រតូវបនរមួបញចូ លេទកនុងអ្រ ករ្របក់្របសិទធភព។ 

ចំណូលកៃ្រម និងេជើង េផ ងេទៀត - រមួបញចូ លទំងៃថ្លេស គណនី ្រតូវបនទទួល គ ល់េនេពលបន
បំេពញេស កមម។  

កិចចសនយជមួយអតិថិជនែដលទទួល គ ល់ជឧបករណ៍ហិរញញវតថុ េនកនុងរបយករណ៍ហិរញញវតថុរបស់ធនគរ 
ចមនវ ិ លភពេ យែផនកេនកនុង ស.រ.ហ.អ.ក 9 និងេ យែផនកេនកនុង ស.រ.ហ.អ.ក 15។ កនុងករណីេនះ 

ជដំបូងធនគរ្រតូវអនុវត្ត ស.រ.ហ.អ.ក 9 េដើមបីែបងែចក និង ស់ែវងែផនកៃនកិចចសនយ ែដលចត់ចូលេនកនុង
វ ិ លភពៃន ស.រ.ហ.អ.ក 9 េហើយបនទ ប់មកអនុវត្ត ស.រ.ហ.អ.ក 15 ចំេពះែផនកែដលេនេសសសល់។  

ធ. ឱនភពៃនតៃម្លរបស់្រទពយសកមមមិនែមនហិរញញវតថុ 

តៃម្លេយងៃន្រទពយសកមមមិនែមនហិរញញវតថុរបស់ធនគរ (េ្រកពីពនធពនយរជ្រទពយសកមម) ្រតូវបន្រតួតពិនិតយ
េឡើងវញិេន ល់ករយិបរេិចឆទ យករណ៍នីមួយ  ៗេដើមបីកំណត់ថេតើមនសញញ ណ មួយែដលបង្ហ ញថ 
្រទពយសកមមទំងេនះមនឱនភពៃនតៃម្ល ឬេទ។ ្របសិនេបើមនសញញ ណេនះេកើតេឡើង េនះករប៉ន់ ម ន
េលើតៃម្លែដល ច្របមូលមកវញិបនរបស់្រទពយសកមម្រតូវបនេធ្វើេឡើង។ ចំេពះ្រទពយសកមមអរបីូែដលមន
យុកលេ្របើ្របស់មិនកំណត់ ឬមិនទន់ ចេ្របើ្របស់បន តៃម្លែដល ច្របមូលមកវញិបន្រតូវេធ្វើករ

ប៉ន់ ម នជេរៀង ល់ឆន ំកនុងេពលែតមួយ។ ករខតបង់េលើឱនភពៃនតៃម្ល ្រតូវបនទទួល គ ល់្របសិនេបើ
តៃម្លេយងរបស់្រទពយសកមម ឬឯក បេងកើត ច់្របក់ធំជងករប៉ន់ ម នតៃម្លែដល ច្របមូលមកវញិបន។  

ស្រមប់ករេធ្វើេតស្តេលើឱនភពៃនតៃម្ល ្រទពយសកមម្រតូវបន ក់ជ្រកុម កនុង្រកុមតូចបំផុតៃន្រទពយសកមមែដល
ទទួលបនពីលំហូរពីករបន្តេ្របើ្របស់ែដលឯក ជយៃនលំហូរទឹក្របក់ៃន្រទពយសកមមេផ ង  ៗឬឯក ច់្របក់។  

តៃម្លែដល ច្របមូលមកវញិបនរបស់្រទពយសកមម ឬឯក បេងកើត ច់្របក់ គឺជតៃម្លែដលធំជងរ ង               
តៃម្លេ្របើ្របស់ និងតៃម្លសម្រសប ដកចំ យេដើមបីលក់េចញ។ កនុងករប៉ន់្របមណតៃម្លេ្របើ្របស់                  
ករប៉ន់ ម នលំហូរទឹក្របក់នេពលអនគត ្រតូវបនេធ្វើអបប រេទនឹងតៃម្លបចចុបបនន េ យេ្របើអ្រ  
ករ្របក់មុនបង់ពនធ ែដលឆ្លុះបញច ំងករប៉ន់្របមណតៃម្លេពលេវ កនុងលកខខណ្ឌ ទីផ របចចុបបនន និង 

និភ័យជក់ ក់ស្រមប់្រទពយសកមមទំងេនះ ឬឯក បេងកើត ច់្របក់។ 

ស្រមប់េគលបំណងៃនករេធ្វើេតស្ដេលើឱនភពៃនតៃម្ល ្រទពយសកមម្រតូវបន ក់បញចូ លគន ជ្រកុមតូច  ៗែដល
ចបេងកើត ច់្របក់បនពីករបន្តករេ្របើ្របស់ េ យមិនពឹងែផ្អកខ្ល ំងេលើលំហូរទឹក្របក់ៃន្រទពយសកមម         

ឬឯក បេងកើត ច់្របក់។ 
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33. េគលនេយបយគណេនយយសខំន់  ៗ(ត) 

ធ. ឱនភពៃនតៃម្លរបស់្រទពយសកមមមិនែមនហិរញញវតថុ (ត) 

ករខតបង់េលើឱនភពៃនតៃម្ល ្រតូវបនទទួល គ ល់េនកនុងចំេណញ ឬខត។ ករខតបង់េលើឱនភពៃនតៃម្ល
ៃនឯក បេងកើត ច់្របក់ ្រតូវបនែបងែចកេ យកត់បនថយតៃម្លេយងៃនតៃម្លេករ ្តិ៍េឈម ះរបស់ឯក បេងកើត

ច់្របក់ (្រកុមៃនឯក បេងកើត ច់្របក់) ជមុន េហើយបនទ ប់មកេដើមបីកត់បនថយតៃម្លេយងៃន្រទពយសកមម 
ដៃទេទៀតេនកនុងឯក បេងកើត ច់្របក់ (្រកុមៃនឯក បេងកើត ច់្របក់) េលើមូល ្ឋ នសមម្រត។ 

ករខតបង់េលើឱនភពៃនតៃម្ល ែដលទទួល គ ល់កនុងេពលកន្លងផុតេទ ្រតូវបនប៉ន់្របមណ ល់កល
បរេិចឆទៃនករ យករណ៍ ថេតើមនសញញ ណ មួយែដលករខតបង់បនថយចុះ ឬែលងមនករខតបង់   
តេទេទៀត។ ករខតបង់េលើឱនភពៃនតៃម្ល ្រតូវកត់្រ ប្រញច សមកវញិ ្របសិនេបើមនករែ្រប្របួលតៃម្ល       
ប៉ន់ ម នែដលេ្របើ្របស់េដើមបីកំណត់តៃម្លែដល ច្របមូលមកវញិបន។ ករខតបង់េលើឱនភពៃនតៃម្ល ្រតូវ
បនកត់្រ ប្រញច សមកវញិ ្រតឹមក្រមិតមួយែដលមិនេធ្វើឲយតៃម្លេយងរបស់្រទពយសកមមេនះ មិនេលើសពីតៃម្ល
េយងែដល្រតូវកំណត់ (ដករលំស់) កនុងករណីពំុមនករទទួល គ ល់ករខតបង់េលើឱនភពៃនតៃម្ល។  

ន. ពនធេលើ្របក់ចំេណញ 

ចំ យពនធេលើ្របក់ចំេណញរមួមនពនធេលើ្របក់ចំេណញ្របចំឆន ំ និងពនធពនយរ។ ពនធេលើ្របក់ចំេណញ
្រតូវបនទទួល គ ល់ជចំេណញ ឬខត េលើកែលងែតពនធេនះទក់ទងេទនឹងធតុែដល្រតូវទទួល គ ល់
េ យផទ ល់េនកនុងមូលធន ឬលទធផលលម្អិតេផ ងៗ។  

ធនគរបនកំណត់ថ ករ្របក់ និងករ ក់ពិន័យទក់ទងនឹងពនធេលើ្របក់ចំេណញ រមួបញចូ លបំណក
្រ យពនធមិនចបស់ ស់ មិនបំេពញេទនឹងនិយមន័យៃនពនធេលើ្របក់ចំេណញ ដូេចនះេហើយ ្រតូវបន        
កត់្រ េ្រកមស្ដង់ គណេនយយអន្ដរជតិៃនកមពុជ (“ស.គ.អ.ក”) 37 សំវធិនធន បំណុលយថភព និង              
្រទពយសកមមយថភព េហើយ្រតូវបនទទួល គ ល់ចំ យែដលពក់ព័នធជ “ចំ យេផ ង ”ៗ។ 

(i). ពនធេលើ្របក់ចំេណញ្របចំឆន ំ 

ពនធេលើ្របក់ចំេណញ្របចំឆន ំ រមួមនពនធែដល្រតូវបង់ ឬទទួល េលើ្របក់ចំេណញជប់ពនធ្របចំឆន ំ េ យេ្របើ
អ្រ ពនធែដលបនអនុម័ត ឬបនអនុម័តជ ទិ៍េនកលបរេិចឆទ យករណ៍ និងនិយ័តភព មួយេទេលើ
ពនធ្រតូវបង់ពីឆន ំមុនៗ។  

(ii). ពនធពនយរ 

ពនធពនយរ្រតូវបនទទួល គ ល់េ យែផ្អកេលើភពលេម្អ ងបេ ្ត ះ សនន រ ងតៃម្លេយងរបស់្រទពយសកមម    
និងបំណុល េនកនុងរបយករណ៍ហិរញញវតថុ និងតៃម្លេ្របើ្របស់ស្រមប់េគលករណ៍ករគិតពនធ។  
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33. េគលនេយបយគណេនយយសខំន់  ៗ(ត) 

ន. ពនធេលើ្របក់ចំេណញ (ត) 

(ii). ពនធពនយរ (ត) 

ពនធពនយរជ្រទពយសកមម ្រតូវទទួល គ ល់ចំេពះករខតបង់ពនធមិនទន់បនេ្របើ្របស់ និងភពលេម្អ ង               
បេ ្ត ះ សននែដល ចកត់កងបន ្រតឹមក្រមិតែដល្របក់ចំេណញជប់ពនធនេពលអនគត ចេ្របើ្របស់
ស្រមប់កត់កងជមួយភពលេម្អ ងបេ ្ត ះ សននេនះបន។ ពនធពនយរជ្រទពយសកមម្រតូវបន្រតួតពិនិតយ
េនេរៀង ល់កលបរេិចឆទ យករណ៍ និង្រតូវបនកត់បនថយកនុងករណីមិន ចេ្របើ្របស់នូវអតថ្របេយជន៍ពនធ
ទំងេនះបន។ ករកត់បនថយេនះ្រតូវកត់្រ ប្រញច សមកវញិេនេពលែដល្របក់ចំេណញជប់ពនធនេពល
អនគតមនលកខណៈ្របេសើរេឡើង។ 

ពនធពនយរជ្រទពយសកមម្រតូវបន ស់ែវង មអ្រ ពនធ ែដលរពឹំងថនឹង្រតូវេ្របើចំេពះភពលេម្អ ងបេ ្ត ះ
សនន េនេពលែដល ចេ្របើ្របស់បន ឬកត់កងបន េ យេ្របើអ្រ ពនធេនកលបរេិចឆទ យករណ៍។  

ករ ស់ែវងពនធពនយរេនកនុងកលបរេិចឆទ យករណ៍ ឆ្លុះបញច ំងនូវពនធែដលធនគររពឹំងថ ចេ្របើ្របស់
បន ឬ ចកត់កងបននូវតៃម្លេយងរបស់្រទពយសកមម និងបំណុល។  

ពនធពនយរជ្រទពយសកមម និងពនធពនយរជបំណុល ចកត់កងបនែតកនុងករណី បនបំេពញលកខខណ្ឌ           
ជក់ ក់ មួយ។  

ប. បំណុលយថភព 

កនុងករណីែដលមិនត្រមូវឲយមនករហូរេចញនូវអតថ្របេយជន៍េសដ្ឋកិចច ឬចំនួនទឹក្របក់ែដលមិន ច 
ប៉ន់ ម នបន េនះកតព្វកិចចមិន្រតូវបនទទួល គ ល់េនកនុងរបយករណ៍ ថ នភពហិរញញវតថុេនះេទ េហើយ

 ្រតូវបនបង្ហ ញថជបំណុលយថភព េលើកែលងែត្របូបបី៊លីេតៃនលំហូរេចញនូវអតថ្របេយជន៍េសដ្ឋកិចច 
គឺេសទើែតគម ន។ កតព្វកិចចែដល ចេកើតមន បុ៉ែន្ត អតថិភពៃនកតព្វកិចច នឹង្រតូវបនបញជ ក់េ យករេកើត
េឡើង ឬមិនេកើតេឡើងៃន្រពឹត្តិករណ៍នេពលអនគត មួយ ឬេ្រចើន ក៏្រតូវបនបង្ហ ញថជបំណុលយថភព
ែដល ចេកើតមនេឡើង លុះ្រ ែត្របូបបី៊លីេតៃនករហូរេចញៃនអតថ្របេយជន៍េសដ្ឋកិចច គឺេសទើែតគម ន។ 

ផ. ្រទពយសកមមយថភព 

កនុងករណីែដលមិនមនលទធភពហូរចូលនូវអតថ្របេយជន៍េសដ្ឋកិចច ឬចំនួនទឹក្របក់ែដលមិន ចប៉ន់ ម ន 
ចំនួនេនះ្រតូវបនបង្ហ ញថជ្រទពយសកមមយថភពកនុងរបយករណ៍ ថ នភពហិរញញវតថុ េលើកែលងែត 
្របូបបី៊លីេតៃនលំហូរចូលៃនអតថ្របេយជន៍េសដ្ឋកិចចេសទើរែតគម ន។ កតព្វកិចចែដល ចេកើតេឡើង ឬមិនេកើត
េឡើងៃន្រពឹត្តិករណ៍នេពលអនគតមួយ ឬេ្រចើន ក៏្រតូវបនបង្ហ ញថជ្រទពយសកមមយថភពែដល ច    
េកើតេឡើង លុះ្រ ែត្របូបបី៊លីេតៃនករហូរចូលៃនអតថ្របេយជន៍េសដ្ឋកិចចេសទើរែតគម ន។ 
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34. ករផ្ល សប់្តូរេគលនេយបយគណេនយយសខំន់  ៗ

កំែណទ្រមង់េគលករណ៍អ្រ ករ្របក់ – ដំ ក់កលទី2 (វេិ ធនកមមេលើ ស.រ.ហ.អ.ក 9 ស.គ.អ.ក 39       
ស.រ.ហ.អ.ក 7 ស.រ.ហ.អ.ក 4 និង ស.រ.ហ.អ.ក 16) (វេិ ធនកមមដំ ក់កលទី2) ែដលចូលជធរមនេន          
ៃថងទី1 ែខមក  ឆន ំ2021។ 

េយង មករេលើកែលងែដលបនអនុញញ តេនកនុងវេិ ធនកមមដំ ក់កលទី2 ធនគរបនេ្រជើសេរ ើស    
ករមិនេធ្វើករ យករណ៍េឡើងវញិនូវព័ត៌មនេ្រប បេធៀបកនុងករយិបរេិចឆទមុន េដើមបីឆ្លុះបញច ំងអំពីករអនុវត្ត
េលើវេិ ធនកមមេនះ។ ពំុមនផលប៉ះពល់េលើសមតុលយមូលធនេដើម្រគ ែដលជលទធផលេកើតេឡើងពីវធីិ ្រស្ត
្របតិសកមម។ 

35. ស្តង់ ថមី វិេ ធនកមម និងករបក្រ យថមី ែដលមិនទន់បនអនុវត្ត 

ស្តង់ ថមី វេិ ធនកមម និងករបក្រ យថមីមួយចំនួនទក់ទងនឹងស្តង់ ែដលមន្រ ប់ បនចូលជធរមន 
ស្រមប់ករយិបរេិចឆទចប់េផ្តើមបនទ ប់ពីៃថងទី1 ែខមក  ឆន ំ2021 ែដលករអនុវត្តមុនកលកំណត់្រតូវបន          
អនុញញ ត។ យ៉ង មិញ ធនគរមិនទន់បនអនុវត្តនូវស្តង់ ថមី ឬស្តង់ ែដលបនែកែ្របទំងេនះកនុង       
ករេរៀបចំរបយករណ៍ហិរញញវតថុេនះេនេឡើយេទ។ 

ស្តង់  និងករបក្រ យែដលបនេធ្វើវេិ ធនកមមដូចខងេ្រកមមិន្រតូវបនរពឹំងថនឹងមនផលប៉ះពល់គួរ
ឲយកត់សមគ ល់េលើរបយករណ៍ហិរញញវតថុរបស់ធនគរេនះេទ៖ 

- សមបទនជួលទក់ទងនឹងកូវដី-19 េ្រកយៃថងទី30 ែខមិថុន ឆន ំ2021 (វេិ ធនកមមេលើ ស.រ.ហ.អ.ក 16) 
- ករែកស្រមួល្របចំឆន ំេលើស្តង់  ស.រ.ទ.ហ.អ.ក ឆន ំ2018 – 2020 
- ្រទពយ េ ងច្រក និងបរកិខ រ៖ ច់្របក់ទទួលបនពីករលក់មុនេពល ក់េ្របើ្របស់ (វេិ ធនកមមេលើ       

ស.គ.អ.ក 16) 
- ឯក រេយងចំេពះ្រកបខណ្ឌ ទស នទន (វេិ ធនកមមេលើ ស.រ.ហ.អ.ក 3) 
- ករេធ្វើចំ ត់ថន ក់បំណុលែដលជបំណុលរយៈេពលខ្លី ឬបំណុលរយៈេពលែវង (វេិ ធនកមមេលើ            

ស.គ.អ.ក 1) 
- ករ ត្រត ងព័ត៌មនេលើេគលនេយបយគណេនយយ (វេិ ធនកមមេលើ ស.គ.អ.ក 1 និងេសចក្តី      

ែថ្លងករណ៍ទី2 េលើកករអនុវត្ត ស.រ.ទ.ហ.អ.ក)  
- និយមន័យៃនករប៉ន់ ម នគណេនយយ (វេិ ធនកមមេលើ ស.គ.អ.ក 8)  
- កិចចសនយខតបង់ - ចំ យេដើមបីបំេពញកិចចសនយ (វេិ ធនកមមេលើ ស.គ.អ.ក 37)  
- ពនធពនយរទក់ទងនឹង្រទពយសកមម និងបំណុល ែដលេកើតេឡើងពី្របតិបត្តិករែតមួយ (វេិ ធនកមមេលើ            

ស.គ.អ.ក 12)។ 



ធនគរអភិវឌ នជ៍នបទ នងិកសកិមម 

កំណត់សមគ ល់េលើរបយករណ៍ហិរញញវតថុ (ត) 
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36. ្រពឹត្តិករណ៍បនទ ប់ពីកលបរេិចឆទ យករណ៍ 

នៃថងទី18 ែខមីន ឆន ំ 2022 ធនគរបន ក់លិខិតេទធនគរជតិៃនកមពុជ េដើមបីេសនើសំុករអនុម័តេលើ        
ករបេងកើនេដើមទុនពី 390,627,000,000 េរៀល េទ 556,475,330,000 េរៀល និងផ្ល ស់ប្តូរតៃម្លចរកិពី 1,000,000 
េរៀល កនុងមួយហុ៊ន េទ 10,000 េរៀល កនុងមួយហុ៊ន។ ករបេងកើនេដើមទុន ្រតូវបនេធ្វើេឡើង មរយៈករេផទរពី
្របក់កមចី - ្រកសួងេសដ្ឋកិចច និងហិរញញវតថុ - ASDF ចំនួន 36,937,500 ដុ ្ល រ មរកិ និងករ ក់បែនថមជ         

ច់្របក់ពី្រកសួងេសដ្ឋកិចច និងហិរញញវតថុ ចំនួន 3,791,460 ដុ ្ល រ េមរកិ។ ករេសនើសំុេនះ្រតូវបនអនុម័ត
េ យធនគរជតិៃនកមពុជេនៃថងទី9 ែខឧសភ ឆន ំ 2022។ 

គិត្រតឹមកលបរេិចឆទៃនរបយករណ៍ហិរញញវតថុេនះ ករែកែ្របលកខន្តិកៈធនគរ េនកំពុងដំេណើ រករេដើមបី
ទទួលបនករអនុម័តពី្រកសួងពណិជជកមម។ 
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